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RESUM DELS 
RESULTATS
(Diapositives 1-9)
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DADES DE LA PARTICIPACIÓ

475

115

6
TOTAL PARTICIPACIÓ  596

Majors de 16 anys
empadronats

Resta de la gent

Nuls

360
151

85

CANALS DE RECOLLIDA

Enviats on line

Introduits a les 5
urnes

Entregats en mà
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DADES DE LA PARTICIPACIÓ

256

316

18

GÈNERE

HOMES

DONES

NO CONTESTA

218

142

115

115

FRANGES D'EDAT

De 16 a 30 anys

De 31 a 45 anys

De 46 a 60 anys

Més de 60 anys
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5
RESULTATS DE LES PERSONES 

EMPADRONADES (475)

MILLORES AL PASSEIG DEL MAR     456

Arranjar laterals 154 33,77 %

Part central 88 19,30 %

Les dues opcions 214 46,93 %

MILLORES A LES PLACES         698

Il·luminació 123 17,62 %

Mobiliari 247 35,39 %

Estructura 220 31,52 %

Enjardinaments 108 15,47 %



PRESSUPOST PASSEIG I PLACES    449

Passeig 125.000 € + Places 25.000 € 161 35,86 %

Passeig 100.000 € + Places 50.000 € 175 38,98 %

Passeig 75.000 € + Places 75.000 € 81 18,04 %

Passeig 50.000 € + Places 100.000 € 32 7,13 %
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RESULTATS DE LES PERSONES 

EMPADRONADES (475)

PRESSUPOST ESPAI PÚBLIC 451

Mobiliari 35.000 €, parcs inf 30.000 €, jardins 20.000 € 167 37,03 %

Mobiliari 20.000 €, parcs inf 35.000 €, jardins 30.000 € 171 37,92 %

Mobiliari 30.000 €, parcs inf 20.000 €, jardins 35.000 € 113 25,06 %



MILLORES AL PASSEIG DEL MAR     567

Arranjar laterals 196 34,57 %

Part central 113 19,93 %

Les dues opcions 258 45,50 %
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MILLORES A LES PLACES         859

Il·luminació 153 17,81 %

Mobiliari 290 33,76 %

Estructura 276 32,13 %

Enjardinaments 140 16,30 %

RESULTATS GENERALS (590)



PRESSUPOST ESPAI PÚBLIC 561

Mobiliari 35.000 €, parcs inf 30.000 €, jardins 20.000 € 212 37,79 %

Mobiliari 20.000 €, parcs inf 35.000 €, jardins 30.000 € 202 36,01 %

Mobiliari 30.000 €, parcs inf 20.000 €, jardins 35.000 € 147 26,20 %

8
RESULTATS GENERALS (590)

PRESSUPOST PASSEIG I PLACES             560

Passeig 125.000 € + Places 25.000 € 212 37,86 %

Passeig 100.000 € + Places 50.000 € 207 36,96 %

Passeig 75.000 € + Places 75.000 € 100 17,86 %

Passeig 50.000 € + Places 100.000 € 41 7,32 %



COMENTARIS sobre 
les millores al Passeig del Mar

222
OPINIONS sobre 
el Mobiliari Urbà

317

OPINIÓ FAVORABLE 86 OPINIÓ FAVORABLE 225

OPINIÓ CRÍTICA 35 OPINIÓ CRÍTICA 47

ALTRES PROPOSTES D'ACTUACIÓ 69 PROPOSTES 30

ALTRES RESPOSTES 33 ALTRES COMENTARIS 25

COMENTARIS sobre les millores a les Places 130
OPINIONS sobre 
els Parcs Infantils

338

PROPOSTES ESTRUCTURALS 82 OPINIÓ FAVORABLE 248

PROPOSTES RELACIONALS 12 OPINIÓ CRÍTICA 29

ALTRES PROPOSTES 37 PROPOSTES 52

ALTRES COMENTARIS 24

OBSERVACIONS al Procés Participatiu 189
OPINIONS sobre 
els Enjardinaments 

311

OPINIÓ FAVORABLE 129 OPINIÓ FAVORABLE 196

OPINIÓ CRÍTICA 28 OPINIÓ CRÍTICA 79

PROPOSTES 11 PROPOSTES 32

ALTRES COMENTARIS 41 ALTRES COMENTARIS 13
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RESUM DELS COMENTARIS, 
OBSERVACIONS I OPINIONS



COMENTARIS, 
OBSERVACIONS I 
OPINIONS
• MILLORES AL PASEIG DEL MAR (Diapositives 12-30)

• MILLORES A LES PLACES (Diapositives 31-41)

• MOBILIARI URBÀ (Diapositives 42-64)

• PARCS INFANTILS (Diapositives 65-88)

• ENJARDINAMENTS (Diapositives 89-110)

• SOBRE EL PROCÉS PARTICIPATIU (Diapositives 111-132)
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MILLORES AL
PASSEIG DEL MAR
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COMENTARIS SOBRE EL PASSEIG DEL MAR
“OPINIÓ FAVORABLE”

� Em sembla bé

� Crec que la part lateral quedarà millor. Sobretot cal potenciar la neteja.

� Són bones, ja que el passeig del mar és un lloc que atrau molt, sobretot a l'estiu, en relació al 
turisme

� Estaria bé arreglar-ho, ja que si no té cap utilitat crec que estaria bé de canviar-ho.  

� Està bé, hi he ensopegat moltes vegades. 

� Molt adequades. 

� Trobo que estàn bé però potser s'hauria de possar l'opció de fer llocs ajardinats. 

� Està bé, molt útil 

� Trobo que està molt bé treure el canals laterals, La part central està perfecta així, amb el 
terra de terra. 

� Buenas 

� Em sembla bé, pot esperar 

� Són molt funcionals i sense dubte milloraran el passeig

� Perfecte, ja que és un dels llocs on es va a passejar i destaca pel pel centre i que hi ha el mar 
al costat (tothom el visita) 

� Interessant proposta de millora d'un espai que cal que estigui en bon estat per als vilatans i 
per a qui ens visita 

� Molt bona. Està molt maco. 
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COMENTARIS SOBRE EL PASSEIG DEL MAR
“OPINIÓ FAVORABLE”

� Força bé

� Correctes, crec personalment que caldria apostar per un passeig més dinàmic i comercial. 

� Estan bé sempre i quan es mantingui el disseny tradicional de les voltes, s'arrengin els canons, 
etc.  

� Si es refereix al tram final del passeig, em sembla bé. Les propostes perfectes, especialment la 
dels laterals. 

� Bé

� el passeig es la presentació de palamós , quan més maco estigui millor

� Calen millores, es l,aparador del poble, i on tots hi anem un moment o altre

� bé

� bé

� Bé

� Bé. Posar-hi una cosa sòlida

� Em sembla bé pot ser amb falta de recursos si no podeu treure la pols del passeig i del 
pàrquing penso que es llençaran els recursos. 

� Em sembla bones millores

� Molt bé. és un passeig molt maco però cal comptactar el terra. si plou fang i amb el sol, pols...

� Si es fan bé i es respecta pot quedar mol bé, i a seguir els propers anys. 
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COMENTARIS SOBRE EL PASSEIG DEL MAR
“OPINIÓ FAVORABLE”

� Ok! 

� Bien sin más, necesita más flores 

� Està molt bé però que l'arreglin d'una vegada 

� Molt bé, fa molta falta 

� Està ben pensat

� Opino que és important tant a la part central arranjar el sauló per prevenir caigudes i 
enjardinar els canals que no tenen cap funció útil 

� Destinaria més diners a arranjar els canals, però les dues són bones mesures 

� Em sembla bé millorar el passeig, però crec que es important respectar l'aire que té ara (que 
els canvis no siguin molt drastics, per no perdre la nostra linia caracteristica) 

� Insuficients.  S'hauria d'abordar d'una vegada per totes una reforma amb cara i ulls enlloc de 
posar pedaços.  

� ens hauriem de plantejar una reforma més integral del passeig que inclogués la part de sota 
del passeig actual aparcament

� Camviarlo totalmemt

� S'hauria de fer un canvi radical al passeig per poder disfrutar mes 

� Son limitades cal també canviar els arbres actuals per palmeres  
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COMENTARIS SOBRE EL PASSEIG DEL MAR
“OPINIÓ FAVORABLE”

� Cal un rentat de cara a fons. Es veu "vell" 

� Fa temps que s'haurien hagut de suprimir aquests canals

� Son mínimes, però es va pas a pas, primer va ser l'enllumenat, els bancs, etc Ja que no s'en vol
fer càrrec el Departament de Costes. 

� Em semblen necessàries. 

� Urgeix arrendar Passeig. Està francament malament. Anyoro el Passeig vermellòs que havia
hagut i que li donava molta personalitat. 

� Són molt necessaris

� Són molt necessàries

� FAN MOLTA FALTA  

� Sobretot arranjar la part central per treure la pols. 

� Necesita mes verd i mes color, algo que li dongui personalitat al poble

� Els canals laterals "és molt antic". 

� Necessàries

� Crec que s'ha de fer però hi ha arrenjaments de carrers que estàn molt pitjor i mai fan res, per 
exemple el de l',escola bressól petit món

� Ja toca , tenim un passeig únic q s'ha de cuidar!!! 
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COMENTARIS SOBRE EL PASSEIG DEL MAR
“OPINIÓ FAVORABLE”

� Arranjar els canals actuals per millor mobilitat és molt necessari. Però no hi faria ajardinament
perquè comporta massa manteniment . 

� Me parece muy bien, ya que los canales es un nido de basura y con agua estancada. 

� Estic d'acord en que s'ha d'arreglar però sense perdre el seu caràcter. Ni adoquinar-lo ni 
palmeres ni imitacions a Benidorm! 

� Que són molt necessàries

� Crec que és convenient ja que sóm un poble de mar i aquest forma part de la nostre
identitat, però no s'ha de malmetre els símbols que el caracteritzen en cap moment, com les 
voltes, les columnes etc. Respectant això, no trobo malament que s'intenti conservar i millorar

� Necessari

� Realment, els canals no hi fan res i impedeixen l'accés a gent amb movil.litat reduïda. 

� moltes mes coses faltarien... per per aqui es começa..... 

� Que es molt necessàri. Ja era hora. 

� Es urgent fer-hi una actuació i que posteriorment hi hagi un manteniment periòdic de tot el 
passeig. 

� que són necesàries ja que al estiu hi ha molta pols

� És necessari una reforma dels laterals

� Que en són una necesitat
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COMENTARIS SOBRE EL PASSEIG DEL MAR
“OPINIÓ FAVORABLE”

� SÓN NECESSÀRIES. I QUE NO HI PASSIN GOSSOS NI BICICLETES, ÉS UN PERILL PER A LES 
PERSONES GRAN QUE HI PASSEJEM. 

� Trobo que és necessari millorar els laterals ja que facilitara la comoditats a l'hora de no 
ensopegar i accedir a l'altre costat

� Era necessari

� Bona idea 

� Imprescindibles. La pols al poble és molt desagradable 

� Muy necesario 

� Cal millorar la part central, està molt deteriorada. 

� són molt necessàries tant per als habitants de Palamós com per als turistes que ens visiten 

� Que són necessàries Que és necesario 

� ¡Ya era hora!! 

� Són molt necessàries

� Son necessàries. És la primera visió que tenen de la Vila les persones que ens visiten. 

� Molt necessari per treure pols, quan està sec

� El Passeig és l'assignatura pendent més gran. Només cal veure els passeijos de pobles veïns.

� Són necessàries
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COMENTARIS SOBRE EL PASSEIG DEL MAR
“OPINIÓ FAVORABLE”

� Que són necessàries! 

� És molt important arreglar la zona central, la sorra embrut molt. 

� Que fan falta urgentment

� Penso que les 3 opcions són necessàries i el passeig és imprtant per Palamós 

� necessàries i molt turístiques
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COMENTARIS SOBRE EL PASSEIG DEL MAR
“OPINIÓ CRÍTICA”

� No en faria cap de les dues.  

� millor no fer una gran inversió si , de veritat, hi ha un pla global a curt termini. 

� S'hauria de plantejar un nou passeig, es la icona del poble i fa pena. 

� Són mínimes. El manteniment és pràcticament nul. 

� Sincerament, les millores em semblen innecessàries

� Que podrien haver-hi més

� No trobo que siguin del tot necessàries

� No trobo que sigui necessari intervenir en la part central 

� No veig necessari cap millora en el masseig del mar, considero que pressupost d'educació és
més important

� NO fan falta. Invertir a l'institut de Palamós que no tenim ni aigua!! 

� Doncs que faran renovar una cosa, la que no és necessària

� Cal una intervenció més integral 

� Esta be fer millores, pero poder hi ha altres parts de palamos que necesiten mes aquestes
millores

� Jo veig més inconvenient arreglar les voreres del passeig que estan molt desnivelldes i molta
gent gran i petits cauen, en comptes d'aquestes opcions que oferiu
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� necessita moltes millores

� Treballar en el projecte global i guardar els cèntims previstos per arranjaments

� No són suficients, pero alguna cosa és alguna cosa 

� Personalment estalviaria la inversió, faria un projecte nou que crec és el millor per a tots. Lo 
proposat són pedaços

� Li faria falta una reestructuració general 

� Em sembla bé però si no podeu treure la pols i la brutícia del Passeig i pàrquing llençarem els
diners

� Bé però s'ha de fer un projecte global, i executar-lo per parts. (No sauló) Hi ha sol·lucions més
bones i barates en conjunt. 

� Opino que els esforços s'haurien de concentrar en fer una veritable reforma del passeig. Això
només seran pedaços i tenim un passeig que fa pena 

� Millor no fer cap arreglo parcial i esperar a fer la reforma global 

� Cal fer més!

� No es necesario zonas ajardinadas, pero si zonas de paso, mientras no se arregle todo el 
paseo no creo que sea oportuno hacer nada más 

� s'hauria de fer pensant en què consistirà el projecte globlal futur. 

� No m'agraden aquestes millores

COMENTARIS SOBRE EL PASSEIG DEL MAR
“OPINIÓ CRÍTICA”20



� Enjardinar suposa augmentar consum d'aigua

� que no vivim només cares a mar.Q

� Està molt deixat necesita una intervenció global 

COMENTARIS SOBRE EL PASSEIG DEL MAR
“OPINIÓ CRÍTICA”21



COMENTARIS SOBRE EL PASSEIG DEL MAR
“ALTRES PROPOSTES D’ACTUACIÓ”

� Les millores sempre són positives, però el passeig ja ve mal dissenyat en el seu orígen. Hauria
d'estar on està el pàrquing i el pàrquing on està el passeig. La pols del pàrquing ha fet malbé
la sorra de la platja en els seus 40 anys d'existència. 

� De moment fer obres de manteniment, quan es pugui treure mur i parking, igual que la zona ja
arrenjada. No em sembla correcta treure el canal de rec per enjardinar-ho caldria fer molt de 
manteniment i si no esta molt cuidat fera pena. 

� S'hauria de guanyar l'espai a la zona de Parking i restaurants pels peatons. Es una llàstima que 
un passeig tan ample estigui, sobretot o a la zona mes propera al palamos antic, ocupat per 
restaurants (tancats 7mesos lany) i Parking 

� S'ha de ser valent i moure el parking que hi ha entre el passeig i la platja. L'opció d'avançar el 
passeig cap al mar crec que es la millor

� També crec que fan falta més zones de pas a la banda dels laterals cap al centre. 

� cal millorar l'arbrat, ja que molts platans estan malalts. 

� L'aprofitament de l'espai marítim, que va desde on acaba la platja fins on comença el carrer
està sota el meu punt de vista mal gestionat de bon principi. Amplitud és la paraula clau que 
hauriem de tenir present. El verd de les zones ajardinades donarà vida a un passeig que ara 
per ara és pobre i molt àrid. La zona central és un error mantenir-la amb terra o sauló
compactat. Cal buscar alternatives viables però atractives. Una zona central igual als laterals
del passeig amb més bancs, inclus una zona ajardinada central. 

� M agrada mes sense mur

� es tindria que fer un carril per les bicicletes,ja que es un perill circular a les velocitats que 
van,principalment quan pasen al costat dels parcs infantils,crec que es una millora MOLT 
IMPORTANT que molts de palamosins us agraïrem. 
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COMENTARIS SOBRE EL PASSEIG DEL MAR
“ALTRES PROPOSTES D’ACTUACIÓ”

� El que realment necesita el nostre passeig són varies rampes per les persones amb movilitat
reduida. 

� Jo intercanviaria el parking i el passeig. Els cotxes a prinera linia queda horrorós. 

� Es podria fer un passeig més bonic amb zones ajardinades i més coses pels nens. I el mercat el 
faria a la zona del passeig que el turisme li agradaria. És un passeig molt poc aprofitat i els
negocis en aquest carrer no llueixen perquè al passeig li falta vida. A Palamós no tenim parcs
de zones verdes com altres pobles més petits si tenen i falten columpios. 

� Opino que amb el passeig tan xulo que tenim hi hauria de haver més columpios per als nens

� Es molt fred. Hi hauria d'haver més verd i gronxadors per la diversitat funcional.  I terrasses
però mes populars

� Mantenir voltes i fora cotxes de la platja platja amb zona VIP pagant

� Hi trobo a faltar flors o alguna cosa que li doni més color i vida 

� Més accessible per anar amb cadira de rodes. 

� Arranjar els laterals està bé perquè és un obstacle per diverses persones, però posar sauló
compactat al terra li treuria la "gràcia" al passeig i pels nens és més millor (sobretot allà on hi
ha el parc. A més a més, el que s'hauria de canviar és el terra dels laterals, ja que hi ha moltes
rajoles que s'aixequen (sobretot a la part que no dóna al mar) i netejar el petit mur que tenim.

� El passeig és un lloc turístic, necessita millorar més la seva imatge. Una pista de futbol sala 
donaria molt de joc amb el twister. Seria un gran moviment social. 

� Canviar la ubicació del parquing de baix el passeig. Millorar els grups de les barraques. 
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COMENTARIS SOBRE EL PASSEIG DEL MAR
“ALTRES PROPOSTES D’ACTUACIÓ”

� Crec que s'hauria de canviar la ubicació del pàrquing. Millorar música a barraques amb grups
coneguts. 

� S'hauria de canviar el pàrquing del passeig de lloc. 

� Crear un altre espai pel passeig semblant a la font de les granotes

� Estaria bé obrir un nou espai pel mig/final del passeig semblant al de la font de les granotes del 
principi

� Construir una pista de futbol sala 

� Les plantes haurien de ser xeròfiles ja que es podrien morir pel clima o necessitarien massa
aigua

� Crec que és una bona opció ja que la gent gran tindrà un accés més fàcil al passeig, així com
els infants. També crec que s'hauria de fer un parc de barres com el de torrevalentina, però no 
com el de la fosca, aquell no és adequat per fer cal·listènia, hauaria de ser més ampla. No 
crec que s'hagin d'arranjar els canals, però sí que s'haurien de fer més llocs de pas entre la part
central i la lateral. 

� M'agradaria que s'intercanviessin els llocs entre el parquing i el passeig

� El que s'hauria de fer és eliminar el parquing de primera línea de mar i fer-ho passeig o platja

� S'haurien de fer més accessibles a les cadires de rodes. 

� Trobo que a nivell d'inmobiliari està prou bé però manca espai en els laterals per a la millor
circulasció dels vianants

� Zones enjardinades faria el passeig més viu i més colorit, però el sauló compactat no és
estèticament bonic
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COMENTARIS SOBRE EL PASSEIG DEL MAR
“ALTRES PROPOSTES D’ACTUACIÓ”

� Treure la sorra ja que embrut molt i resulta molestosa. 

� Crec que estaria be posar mes fonts en el passeig i millorar les que ja hi son 

� M'agradaria que hi hagi més zona de vegetació

� Jo crec que es tindrien que fer mes zones verdes 

� Intentar que no hi hagi ni sorra ni branques a la pista de bàsquet. 

� M'agradaria arranjar la terra però sense posar-hi el sauló compactat, ja que li trauria encant
al passeig. 

� Crec que les voreres tindrien que canviar les rajoles ja que estan molt trencades i hi ha perill
de que algu s'acabi fent mal 

� caldrien més zones verdes i més cruïlles per creuar les zones

� Hacedlo todo pavimentado

� Que cal arreglar els llocs que separen parquing de platja (no sé si és l'ajuntament o costes) 
però cal intervenir-hi i parlar-ne doncs queda molt malament i poc arreglat

� Pintar l'escenari de les sardanes, parets i arcades i possar flors a les aiguades (bogambilies, 
etc)

� Reposar els testos que hi falten i replantar els arbustos al mirador - pèrgoles

� S'hauria de plantar més flors i que llueixin més

� Es poden millorar, falta més verd
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COMENTARIS SOBRE EL PASSEIG DEL MAR
“ALTRES PROPOSTES D’ACTUACIÓ”

� M'agradia poder tenir tota la part central sense terra. tot compactat tipus asfalt granatós

� No cal carregar-ho amb massa mobiliari urbà. 

� Falta la principal; asfaltar el pàrquing, origen de tota la pols del passeig. Si a Sant Antoni fan 
places sobre la sorra, perquè aqui no es pot posar una capa d'asfalt? Tot seria molt més net i 
polit. 

� Part central del passeig s'hauria de pavimentar i axí no hi hauria pols. 

� S'hauria de pavimentar el passeig central i donaria millor imatge

� Millor que a la part central hi hagui mosaic

� Que és molt bonic, però està descuidat i necessita arranjar-lo 

� Pavimentar part central, treure terra i sauló

� Treure sauló

� Que falten més espais verds

� Estaria bé un parc d'exercici de calistènia. El carrer de terra arreglar-ho pels cotxes

� Correcte, però es podrien suprimir algunes baranes per tal que hi hagi l'accés directe a la platja
com al final del Passeig límit Sant Antoni.

� Correcte, però estaria bé que no hi hagin barreres per baixar a la platja com el que hi ha al 
final del Passeig, límit Sant Antoni de Calonge (Accés directe a la Platja) 

� S'hauria de fer tot nou com el tram entre aragó y carrer del mar. 
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COMENTARIS SOBRE EL PASSEIG DEL MAR
“ALTRES PROPOSTES D’ACTUACIÓ”

� Crec que cal mantenir les parets que separen el parking, ben arreglades poden ser utils i 
maques a l'hora

� Penso que s'hauria d'estandarditzar el criteri per no obtenir un passeig fet a pedaços. Ve 
principalment per l'anterior legislatura, però considero que és un aspecte important a no 
oblidar. Tenim un passeig amb caràcter, que caldria mantenir. 

� M'agrada que sigui natural, un lloc on pots veure el mar i la natura i per tant vull que 
continui així i no s'hi possi cap ciment innecesari per exemple sobre els arbres. 

� S'hauria d'enrajolar

� Anivellar els canals a l'espera del projecte global 

� Falten fonts d'aigua
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COMENTARIS SOBRE EL PASSEIG DEL MAR
“ALTRES RESPOSTES”

� Cal dignificar el passeig. El nyap de l'aparcament amb cotxes i pols, molta pols, en 
inadmisible 

� Opino que tenir un pàrquing al costat de la platja destrossa el paisatge de Palamós 

� Principalment el pàrquing de la platja, perquè les persones no ens empassem la pols ar
respirar.

� M'agrada la nova rehabilitació que s'ha fet des del parking a l'inici de Sant Antoni 

� Aprofitar més el passeig de palamós donant més metres a terrasses per a restaurants o 
cafeteries. Som l'únic poble dels voltants que desaprofita el seu passeig! No cal tot sino una 
part. 

� Falten més activitats. Que donin vida 

� Ha quedat molt be

� Al passeig de Palamós li falta vida; es podrien fer activitats els capa de setmana de tot tipus. 
Zumba, zumbakids, yoga, tallers pels petits, etc. Gràcies. 

� Crec que ha obert el passeig al mar, però caldrà veure amb el temps si els temporals no 
deixen el passeig ple de sorra com passa a platja d'aro. 

� Jo faria el lateral i no malgastaria diners a la part central ja que crec que esta be

� Tenim un gran passeig però amb un disseny poc aprofitat. Ens ha passat al davant el passeig
de Sant Antoni... 

� es important tenir un lloc maco de paseig esta infrautilitzat

� Se nota mucho el cambió y dedicación en esta nueva candidatura. Se a activado Pasamos 
y se ven las obras. Por fin un Alcalde justo q mire por su pueblo. 
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COMENTARIS SOBRE EL PASSEIG DEL MAR
“ALTRES RESPOSTES”

� Les barreres refetes

� Que estigui més net 

� La zona infantil nova es massa reduïda

� No em va agradar que treiéssiu el mur senyalat en la imatge a la zona propera a Sant Antoni, 
m'agrada més el passeig amb mur que sense

� Jo no treuria la sorra del passeig, que perdria la seva gràcia i no seria el mateix. Per això
prefereixo que es tapin els canals, ja que, a més evitaria que la gent ensopegui.

� L'opció que he triat pot millorar el fet de poder passar d'una banda a l'altra. Potser en aquests
moments, per a la gent gran, és més complicat i això ajudaria. 

� Prefiero arreglar los laterales debido a que puede generar más accidentes  

� Que l'arranjament permetria que la gent gran pogués passejar per la sorra 

� Que es tindria que incrementar l'activitat traslladant el mercat setmanal. 

� Fer el mercat setmenal al passeig, per millorar l'economia i tindre que tallar el carrer principal.

� ES LA PART VISUAL DE PALAMÓS I LA GENT TE EL MIRALL DE SANT ANTONI 

� És el lloc més emblemàtic de Palamós: al costat del mar. Per gent de totes edats. Per a els qui
venen de fora. Per la quantitat d'actes que s'hi poden fer. 

� No els hem detectat

� És una llàstima que amb l'anterior govern no s'hagués arrenjat la vorera de la part del passeig
que es va fer obres. 
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COMENTARIS SOBRE EL PASSEIG DEL MAR
“ALTRES RESPOSTES”

� Se ha hecho?? No me fijé!! el paseo Sant Antoni ha quedado bonito, quedaria bien en 
Palamós El Passeig és lo millor que hi ha a Palamós

� No opinable. S'ha de veure el pressupost. 

� Anar-lo arreglant amb cap. El que diguin els tècnics

� Cuando las vea opinaré 

� Molt satisfet de les millores de la part de les canastes

� Estan be, si que ha millorat pero ja m'agrada com estava abans

� Crec que les millores del passeig haurien d'anar encaminades a que el passeig tingués més
vida, no només que sigui per passejar. 
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MILLORES A
LES PLACES
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COMENTARIS SOBRE 
LES MILLORES A LES PLACES

“PROPOSTES ESTRUCTURALS”

� repintar linies de zona de joc de la plaça mn gumersind

� La plaça de la Bilblioteca ha millorat però crec que seria necessari encara retirar algunes
jardineres que sempre fan pena i requereixen molta neteja i  manteniment i fer la plaça
enrajolada més gran. Considereu l'estalvi en neteja de fulles gairebé constant. Ampliaria una 
mica més la zona de jocs perquè està tenint molt d'èxit i quedaria més espaiós.  També 
m'agradaria que hi haguessin alguns bancs de fusta. Més acollidors que les actuals cadires de 
ferro. 

� A part de millorar les places, fa falta més places en llocs cèntrics, i que tinguin vida (terrases, 
etc). No tenim places a Palamós!!!  

� Millorar la plaça de Vilaroma ( barri del tenis) l' afluència de nens i nenas és més que superior a 
d' altres de la Vila, i el seu estat no és el més optim. 

� S'hauria de prioritzar en aquelles més antigues sense arranjament en perjudici de les que fa poc
temps ho han estat. S'ha de tenir molt en compte la perspectiva de l'entorn urbà com a lloc de 
trobada de les persones. Delimitar espai de jocs i espais de trobada. 

� Si es canvien paviments o es fan redistribucions d'espai, fer un drenatge sostenible, siusplau.  

� Fer un parc infantil nou, ja que l'actual fa fastic! 

� A la Plaça del Pla d'es Pla seria important canviar la grava que hi ha al terra de la zona de joc
per un altre tipus de paviment.  Els problemes que la grava suposa són pedres a les sabates dels
nens ( cada 5 min estás treient i posant sabates), el terra es ple de porqueria (gairebé imposible 
de netejar) i la grava embrut molt la roba de pols blanca. Gràcies! 

� Sobretot paviment a l'estiu et queden els peus bruts
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� Estaria be un parc públic ( amb tobogans o altres ) tancat. Interior per quan fa mal temps...  

� Fer uns lavabos públics a l'arbreda

� Necessitem mes espais pels nens de 0 a 10 anys, falten gronxadors per als mes petits i treure les 
caques dels gossos dels parcs

� Treure el mur, que no hi hagi amagatalls. 

� Més accessible per anar amb cadira de rodes. 

� Crec k no hi ha cap espai cobert pero que es pugui estar a la hombre a l'estiu o protegit del 
venta o la pluja a l'hivern. A les pistes de basquet del passeig trono que els hi falta llum i alguna 
mes, encara que fos en algún altre punt, a Palamós hi ha monta aficio

� Les places necessiten més un toc de modernitat i de bon veure

� S'haurien de treure els contenidors dels parcs o canviar el sistema 

� Posar bancs i alguna zona de wifi gratuït per a la gent. També espais verds

� Wifi oberta a les places 

� Tenir més zones de wifi a les places i que funcionin bé

� Tenir xarxa de wifi que funcioni correctament

� Es podrien posar unes barres on fer workout ja que en les que ja hi ha, no es pot fer

� faroles led
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� Posar barres o algun tipu de mobiliari per fer esport

� Més fonts, pistes de basquet o d'algun esport, barres al passeig, possa bicis, neveres per lllogar
per un dia prop de la platja

� No invertir en això! o faroles led

� Canviar les bombetes per faroles led. Posar wifi

� Es podrien fer zones de parc més grans pels nens i potser més bancs per seure. Wifi a les 
places! 

� Canviar la llum per bombetes led

� Canviar enllumenat públic per faroles de tecnologia led. 

� A la plaça pla des pla, seria important retirar l'estructura de la font que està en desús perqué 
la mainada si enfila i és perillós

� M'agradaria que a la plaça de Pla d'es Pla és retires la font gran, ja que no fa cap servei i els
nens pujen i habitualment hi han petits accidents que per sort mai hi hagut cap d'inportant
fins que algun dia es fasi molt mal. Tambè estaria be que estigues vem tencap per que els
mens no puguin surtor d'alla, i seria interesamt treura la grava per tal que n vagin els gosos a 
fer les seves mecessitats i els nens puguin desplasar-se be un espai a l'altre

� Posar fonts

� Posar fonts Posar canastes a la plaça del suro

� Enjardinaments també però després dels altres

� Ja es va fer una obra en la que ara s´ha de tornar a invertir. Si es fa un cop mes que 
sigui la definitiva.Crec que l'accés per les escales i la rampa es correcte, la iluminació
també, personalment arreglaria el terra i milloraria la zona (parc infantil) 
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� Hi ha plaçes a Palamós que no tenen una bona il.luminació i estaria bé millorar-ho, i tambe 
falten mes espais per seure a les plaçes

� Més vegetació

� Aprofitar mes l espai

� La millora dels enjardinaments i de les estructures haurien de evitar, sempre que això fos
possible, la desaparició de plaçes d'aparcament. 

� Fer d'una plaça totalment pavimentada a una més natural i que doni ganes d'anar-hi

� els espais de lleure s'han de millorar però també la il·luminació d'aquestes zones. s'haurien de 
compartir despeses

� Poner una buena canasta de baloncesto en la plaza de Pla d'es Pla 

� Col·locar més fonts d'aigua

� Enderrocar l'escenari de la plaça Mosen Gumersind (algú prendrà mal) ha quedat obsolet. 

� La iluminació solar seria perfecte

� Parc infantil, etc

� Cal evitar que hi hagi espais "ocults" per evitar presència de grups d'indessitjables

� Recordar Plaça comtes palamós. Treure separació c/Francesc Macià. Gràcies

� Manca llum al vespre i millora del paviment

� Oferir als joves espais de lleure lliure i actiu: millorar pista skate, (cobert?) i zona dojo-annex (parc
infantil, millor bar,...)per anar-hi a passar l'estona grans i petits... 
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� Més taules amb taulers d'escacs dibuixats com les de la font del passeig

� Que a la plaça de la biblioteca hi hagués menys jardí i més espai

� acabar de arreglar Pl. Biblioteca. Hay jardineras que podrian suprimirse. Creo que lo más 
urgente es arreglar las aceras 

� falta un espai a Palamós per fer esport a l'aire lliure. Abans estava on ara s'ha posat l'skate
park. 

� Crec que hi hauria d'haver places amb campts de futbol, que no h'hi ha 

� La meva idea és que millorant la il·luminació i enjardinament les places aquestes serien llocs
molt més agradables d'estar-hi

� Introduir estructura d'entrenament calistènic (espai de barres) 

� Parc d'exercicis de calistènia, com a Barcelona 

� És important el tema de la il·luminació per tenir més seguretat. 

� els pares també volem seure en els parcs. Manquen bancs funcionals

� Si, poner dos pares de bancos. 

� Posar-hi bancs amb taules conjuntes per si la gent vol fer-hi els deures, escriure,etc. 

� espais verds

� El verd sempre fa goig i a Palamós n'hi falta de verd. Només es fa que construir pisos i canviar
places per sorra, necessitem una zona verda!!!! 
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� Falten arbres a algunes places . Falta ombra. 

� Más zonas verdes 

� Posar arbres que facin ombra

� Jardineria aprofitable: aromàtiques, arbres fruiters

� Afavorir la creació d'espais verds

� Posar mes plantes 

� Afegir espais per als gossos

� Tenir en compte espais per a gossos distribuits per tot el terme municipal 

� Tenir presents els gossos

� Multar als que no recullin els excrements dels gossos. posar alguns espais perquè puguin jugar i 
correr lliures. No permetre que corrin lliures pels carrers i les places. 

� Posar un pipi can perquè els gossos disfrutin

� el parc infantil de pere el gran esta astellat i descuidat

� Crec que invertir tants diners en una plaça a les afores del centre no val la pena i més ni 
només va a benefici dels veïns d'allà

� Les millores estructurals són necessàries, sobretot per persones amb mobilitat reduïda. És
important fer-les mantenint el caràcter de la vila. 

� Un poble amb molts espais enjardinats, dona la sensació de ser un poble ben cuidat i un s'hi
troba bé i a gust

� Deixa a la mainada jugar a pilota com és podia fer abans. Això donaria més vida a les places.
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� Hauríem de pensar amb els nens i la gent gran, de cares a la seguretat. 

� Deixar jugar als nens: dona molta vida. 

� Que es tingui en conta que ha de ser el mes còmode possible per tots.   

� Crec que són importants els espais de lleure

� Veure d'una altra manera les places que avui en dia no llueixen tant.

� Augmentar espais de lleure

� Augment espais de lleure

� Que els gossos no hi puguin entrar 

� Seria important tenir en compte el tema dels incivics que no recullen les caques del carrer. Crea 
molt mala imatge, apart de tots els altres inconvenients

� Sancionar a los dueños de perros que defecan tanto en plazas como en la vía pública. Aún no 
conozco ningún caso de sanción. 

� Si! Sancionar als propietaris de mascotes que van deixant "rastre" allà on passant

� A més, s'hauria de preveure fer-ne un bon manteniment post-millores. 
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� Que tinguin un manteniment constant. Que no caiguin en l'abandonament un cop feta 
l'actuació. 

� Si les plantes no es cuiden no val la pena invertir en jardineria

� Sobretot potenciar la neteja que és el que falta més

� Una absoluta tonteria, aquesta plaça porta moltes reformes es una vergoña que tornin a 
reformar un altre vegada! 

� Es va cagar quan vareu treure les escales que i havien al començament, aquestes rampes
son horribles. amb una ven feta ihabilitada per minusvalids ja n'hi havia prou. 

� No es cap idea, sinó una aportació sobre la Plaça Pere el Gran. Trobo que les tanques que 
es volen posar es una tonteria, perquè l'únic comerç que hi ha esta apunt de tancar i 
tampoc es culpa del mur que no tingui clientela. Per molt que es posi tanques hi ha gent
que aniran a fumar. 

� No crec que sigui necessari arreglar aquestes placas, no son punts importants a Palamós, i 
la quantitat de diners es molt elevada 

� Crec que invertir tants diners en una plaça a les afores del centre no val la pena i més ni 
només va a benefici dels veïns d'allà

� No. Perfecte per el moment

� De moment crec que les places hi estan molt be distribuides i amb molt bona imatge

� Fer un pla estratègic per solucionar el 100% d'accessibilitat de totes les voreres del municipi
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� Seria una bona inversió el crear un espai per a joves, un espai d'oci. 

� no 

� Poner basuras en l fosca desde camping palamos por la parte de atras hasta sa tamardia, da 
asco...... 

� La zona 'aparcament' i marges entre el carrer Riera i carrer La Font està fet un desastre, 
abandonat i en males condicions tant d'enllumenat com d'asfalt, herbes i brutícia.  No vindria
malament que s'arregles.  

� No 

� Millorar les carreteres en alguns carrers

� EL QUE FEU ESTARÀ BÉ. EL MÉS PRIMORDIAL ÉS EL PASSEIG 

� Carril de bicis. 

� Fer passar patrulles dels mossos d'esquadra oerque els nens no hi vagin a fumar porros 

� No 

� Humilment, els ciutadans en general, no crec que estem en condicions per opinar sobre la 
manera d'invertir els diners

� No conec les necessitats d'aquesta zona 

� No 

� Depen de les sol·lucions
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� Desconec l'estat d'aquesta plaça

� No conec aquestes places 

� Desconec aquests llocs

� Fer pàrquing per caravanes no el passeig

� Las aceras principalmente en todo Palamós 

� el paviment d'alguns carres Sta. Marta i Sta. Bàrbara

� No 

� Es una plaça difícIl de donar-li una estètica agradable. 

� El passeig d st. Antoni es un bon exemple a seguir. Quan arrives a Palamos el que es veu es 
lletgissim

� El passeig de sant antoni pot servir com a inspiracio

� Millorar i controlar més el tràsit de vehicles en la part vella
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MOBILIARI URBÀ
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COMENTARIS SOBRE EL MOBILIARI URBÀ
“OPINIÓ FAVORABLE”

� Bons

� MOLT BÉ LES NOVES PAPERERES, IMPEDEIXEN QUE ELS GAVIANS ESTIRIN LES ESCOMBRARIES 

� És correcte, però crec que caldria centrar-se més en voreres i zones de pas

� Mentre compleixin la normativa no tinc res a dir.

� Sempre i quan no brutegin i siguin anti bandàliques estan bé. 

� més important que els dissenys, són manteniments i reposició

� M'agraden. Esperem que la gent els respecti. 

� Crec dificil el manteniment de les actuals jardineres pel tema de flor de temporada. 
Papereres molt be

� Els nous bancs són còmodes i agradables. Els nous models jardineres també em semblen
correctes. 

� És modern. Correcte

� Important renova les papereres, amb les actuals qualsevol vent fort surten les bossa 
d'escombraries fora. 

� Molt be

� Són correctes

� Em semblen molt correctes. L'estètica de les papereres m'agrada molt

� Bé
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COMENTARIS SOBRE EL MOBILIARI URBÀ 
“OPINIÓ FAVORABLE”

� molt correctes

� Correctes

� Molt bé. S'haurien de canviar els bancs metàl•lics.  

� Els parc infantils correctes

� Les paperes son bones i el model és atractiu i pràctic a l'hora. Els testos amb el logo 
Palamós, s'han d'extendre més i fer un model més gros per casos concrets. Manca 
continuitat i rigor a les terrasses privades d'establiments, desllueixen l'imatge de poble. 

� correctes

� Correcte

� m'agraden

� Trobo que estàn força bé, però si hi han calers per ficar la bandera i fer propaganda de la 
independencia encara ja podriem millorar més

� Em sembla molt bé. 

� Estic contenta per les millores, però encara queda camí.

� MOLT MACOS 

� Les noves papereres són ideals, es veuen netes, noves i ara els fumados tenen una altre
opció avans de tirar la borilla al terra. 

� Moltes felicitats per les noves papereres

� Perfectes

� Em sembla be. 

� M'agraden
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“OPINIÓ FAVORABLE”

� bé

� Be 

� Be

� Genial 

� Correctes

� papereres bé, jardineres lletges

� Estan molt be, encara que hi han moltes aceres que estan en mal estat mal

� Perfecte

� Correcte

� Em sembla correcte

� Ya me gusta la idea. 

� Correctes, però en manquen, tant papereres com bancs. 

� Correctes

� Molt be 

� M agraden  

� Correcte

� M'agraden
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� Molt encertats

� Em semblen molt bé

� CORRECTES

� Són adequats

� Correcte

� Amb semblen be 

� Correctes. 

� el principal és que sigui útil i minimitzar el manteniment

� Están be, es una bona inversió i mes tenint en compre la opinió dels nens que els fan servir 

� Correctes

� Són més còmodes si no vola tot el que hi ha dins de les papereres. Necessitem espais verds!!!! 

� Son muy bonitos y atractivos ...muy bien 

� Correctes

� Estan bé

� Molt bé

� Bé

� Bé
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COMENTARIS SOBRE EL MOBILIARI URBÀ 
“OPINIÓ FAVORABLE”

� Funcionals

� Funcionals

� Bé

� BÉ 

� Està bé

� bé

� Papereres bé

� Son correctes.  

� Esperem que tinguin acceptació per part de tothom. 

� Bé

� em semblen correctes

� Papereres adequades per què no salti el contingut pel vent. Tot i això caldrà veure si es 
respecte el mobiliari urbà. 

� Modern i necessari

� Correctes, ara bé, en tot el poble s'haurien de posar els mateixos estils perquè hi hagi
uniformitat

� Bé, li donen un toc modern a Palamós 

� Que està bé, però es podrien fer més espais a l'entorn de la natura per fer picnics... 
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� Crec que ja estan bé en aquest moment

� Correcte, així es veurien més bonics amb més plantes, arbres, flors, etc. 

� És necessari separar els malmesos i augmentar les papereres, però només a llocs on hi ha 
molta gent

� Estan molt millor que abans

� Els nous bancs estan bé però les papereres són bastant cares Bé, però el problema no són
les papereres, sinó les persones 

� Semblen bastant encertats

� Perfecte, però s'hauria de fer èmfasi en els bancs

� Estic molt contenta amb els canvis

� Em sembla bé, però en lloc d'invertir en papereres jo invertiria més en bancs i zones infantils

� Em sembla bona idea 

� Està bé

� Està bé

� Els que s'han arranjat últimament, han quedat molt bè

� Estan força bé

� BÉ 

� Acceptables
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� M'esta molt be 

� Estan bé i semblen funcionals

� Estan molt bé

� Molt bé.  

� Crec que està molt bé i és el més necessari. 

� Sera una millora pel medi ambient

� Molt moderns i més útils

� Estàn bé

� És interesant

� Molt xules pero hi han poques papereres

� Les papereres són molt importants

� Que milloraran els aspectes de la vila de Palamós 

� Correcte

� Em sembla una bona proposta per el municipi

� Són millores importants ja que seran ultilitzats per tota la població i milloren l'estètics de la 
població.  

� Es un bon element.  
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� Importants per mantenir la sanitat del poble

� Molt bons, eren molt necessaris

� Aquests canvis són necessaris i esta be que es realitzin

� Són estèticament més bonics i més útils pel dia a dia, m'agrada. 

� Las papeleras estaría bien cambiarlas y mejorar estos aspectos  

� Mobiliari correcte i útil 

� Me sembla molt be que es pregunti al ciutada com vol el poble, el mobiliari nou em
sembla adequat i correcte

� Papereres no bancs si 

� Pel que fa al tema de les paperes ja és un canvi satisfactori. 

� Em sembla molt bé el fet que es modernitzi el mobiliari per així també incrementar la seva
funsionalitat. 

� Molt interessant. 

� Estan be , ajuden a tenir un poble mes net i modern. 

� Dona una bona imatge pero es mes efectiu en els llocs de mes afluencia de gent degut a 
aixo aquestes reformes es poden centrar en zones com el passeig

� Els bancs són escencials, en general el mobiliari urbà ho és, hem de mantenir un Palamós 
adequat pel turisme i pels propis Palamosins. 

� Les papereres són molt còmodes
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� Em semben correctes

� Opino que no ens hem de quedar amb el primer pressupost i seguir veient millores. Però no 
ho veig malament. 

� Perfecte.

� Esta bé millorar-ho, pero no nomes al centre de Palamós 

� Estaria bé més models.

� Crec que fer un nou model de papereres potser es inecessari ja que les papareres han de 
ser útils, no maques. Pero la idea de reparar bancs, instalar-ne de nous i lu de jardineries si 
que està bé. 

� Força bé

� La iniciativa està bé, ara només fa falta que la gent Ho utilitzi

� Es correcte. 

� Trobo que estan moltbé i són molt moderns

� Molt bé, perquè abans les bosses de la basura sortien volant amb el vent i també queden 
millor estèticament

� Millor ja que es pot mantenir més net 

� Que estan molt bé. Les escombraries estan molt bé. 

� És important donar aquests serveis als ciutadans, per fer una vila més còmoda. 

� Be 
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� Molt bona idea, degut a que les persones no poden tirar les bosses d'escombreries i els
ocells no poden accedir

� Esta bé perque necessitaven millora i la gent els utilitza molt. 

� els bancs individuals ocupen molt de lloc i només pit seure una persona. es millor instal·lar
bancs per a més capacitats ha que a l'estiu no n'hi ha prou

� Buenos 

� Els nous mobiliaris estan bé, però podrien ser més moderns

� Sí, m'agrada molt

� Molt encertat

� Correcte

� Són molt més moderns i bonics

� Bons

� Estan bien 

� Bé

� Bé

� Estan bé

� Disseny atractiu, veurem què dura 

� Me parece bien 
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� Moderns, innovadors i va bé per l'aspecte

� Molt bé

� Molt bé

� Perfecte

� Molt bé. Sobretot els nous parcs infantils estàn molt complerts. La resta de mobiliari (bancs, 
papereres...) modern i funcional. 

� Bé

� Molt bé

� Molt bé

� M'agraden molt sobretot les papereres. 

� Acertat

� Acertat

� Semblen molt correctes i més sòlids que els anteriors. 

� Bé

� Molt bé pel que fa a les papereres. la gent no podia dexar les bosses d'escombraries. 

� Muy bien 

� Estan bien 

� M'agrada
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� bien 

� Millors que els anteriors

� Bé, si es cuiden 

� Molt bonics i funcionals. Són importants els bancs per seure. 

� Són correctes

� Molt positiu

� Correcte. Bancs sòlids i força còmodes

� Sembla que son resistents. Que durin. OK

� Estan força bé. Al carrer Cala dels Pots no hi han papereres!! 

� S'ha de prioritzar el nou model de papereres i s'haurien de soterrar les escombraries

� Correctes i ergonòmics

� Tot el que sigui per millorar és correcte

� En general força bé, tot i que no m'hi ha fixat en detall

� Molt bé. La questió és renovar-se. 

� Em sembla bé

� Sempre útil, sempre i quan la gent ho respecti. 

� Correcte
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� bé

� Són correctes. Les pareres estan millor perquè ara no podran llençar-se bosses
d'escombraries

� Estan bé, es poden millorar

� Bé

� Bien, pero más flores 

� Adients i correctes

� OK

� Estan molt bé

� Correctes

� Estan bé

� Correctes

� Bé papereres

� Molt bé

� Macos i còmodes

� Són moderns i pràctic

� Correcte degut al vent

� Bé
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� Opino que s'avança amb els nous models

� Estan bé

� Estan bé, fan falta papereres

� ok 

� són modernes i funcionals. Pràctiques perquè inclouen cendrer

� M'agraden, son modernes i tenen cendrer

� Ok

� Està bé

� Estèticament millors als anteriors

� Estan bé
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� Opino que els preus de les papereres son desorbitats

� Les papereres no m' agrada el diseny, haurien de tenir l' accés més de "crida" a recollir !!!

� No importa el disseny.  han de ser funcionals. paperes zona mur molt maques pero amb 
poca capacitat

� les papereres son boniques pero cares

� No me agraden

� No penseu mai en els nens de 1-2 anys. Ja em direu com li expliques a un nen que no hi ha 
res per ells.

� Son modernos pero faltaría más mobiliarios

� Poc funcionals

� En alguns casos es canvia per canviar. Els que ja siguin funcionals no cal substituïr-los. Cal 
optimitzar recursos: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

� Aburridos

� No fa falta

� papereres bé, jardineres lletges

� Haurien de ser materials amb meyns manteniment

� Està molt vell, brut i malmès

� No es practica. La gent no obrira la tapa. Passara com els containers, s'acumulara la 
porqueria al voltant
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� Les papereres i ells bancs ho trobo inutil que es vagin canviant si no estan trencats. Jo 
invertiria en columpios i coses per activitats pels nens (pista de futbol amb portaries, etc. I 
mes que jardiberes, posar jardins realsc)

� No he trobat excessiva diferencia depenent de la zona on es viu a Palamós. 

� Poca gent ho utilitza

� que no arriben per igual a tot el municipi

� No són més que una millora visual de l'entorn i tenen escassa utilitat pràctica ja que 
d'aquests ja en tenim, simplement no són moderns

� potser es un pel car

� No trobo necessari un nou model de papereres o bancs, però trobo correcte reparar els 
malmesos

� A vegades tenir lu millor no és la solució, en la meva opinió és més imortant tenir un mobiliari 
en condicions,sense perills per els habitants.

� Els nous bancs estan bé però les papereres són bastant cares

� Penso que és important tenir més nombre de bancs i millorar-los, pero no cal remodelar les 
papereres

� Massa cars

� Papereres no bancs si

� Les paperes estàn bé, però son un xic cares.
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� Que està en males condicions

� Estan be pero estaria millor invertir en altres cosas

� Crec que fer un nou model de papereres potser es inecessari ja que les papareres han de 
ser útils, no maques. Pero la idea de reparar bancs, instalar-ne de nous i lu de jardineries si 
que està bé.

� Son poc segur s'hauria de treballar mes en la seguretat del mobiliari urbà. (Parcs de nens i 
aixo)

� Escassos

� falta modernismo

� Més disseny però segueixen sent poc adaptades al vent i a les gavines

� Les papereres han de ser més senzilles i l'espai per la brutícia ha de ser invisible amb bossa 
transparent (motus seguretat)

� Caldria prioritzar la part pràctica davant de l'estètica

� No és necessari canviar papereres si estan en bon estat. Millor destinar-ho a altres partides

� Tot el que sigui innecessari no em sembla bé, estem en crisi.

� Podriem simplement reparar

� Opino que mentre hi hagin papereres encara que estiguin oxidades és correcte, els jardins i 
manteniment és important i reparar els bancs també

� Massa conservadors

� Aspecte massa modern. Canviar-los si, però estètica no tant moderna

� Les papereres estan molt separades l'una de l'altra
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� En sembla masa cara una papelera per 350€

� Els diners per la paperera em semblen excessius

� L'estil de les escombreries es una despesa que amb un tipus d'escombreries mes funcional i 
que sobretot amb el vent no surti la brossa i torni a embrutar el poble. Dit això s`ha de tindre 
en compte el mar, en 6 hores la setmana passada van retirar 6 tonelades de brossa per la 
costa Palamosina.
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COMENTARIS SOBRE EL MOBILIARI URBÀ 
“PROPOSTES”

� Prioritzar la utilitat en front del "disseny"

� No sé quins són per la qual cosa no puc opinar. És important, per això, que els bancs 
tinguin respatllers.

� Trobo des de fa anys que fan falta papereres. Exemple, al c/Pau Casals no n hi ha ni una.

� Haurien de tenir un lloc per les colilles, aixi els fumadors no tirarien les colilles al terra.

� Crec k hauriau d'invertir una mica a sant joan, que estem una mica abandonats

� Son bons, pero a la plaça de la biblioteca, va ser una pifia posar-hi plantes solucioneu la 
pifia del antic govern, es un niu de merda i de drogadicció, o porteries amb xarxes per no 
molestar amb la pilota al veins o canastes tencades per que a certa hora no es pugui 
jugar.

� Les papereres han de ser resistente, perque hi ha molt de vandal que es dedica a 
trencarles,pero sobretodo augmentar el número de papereras,i no només en les zones 
mes transitades 

� Les papereres tindrien que se tapades, aixi es gavines no podrien treure la brossa

� Res a dir dels models. La carretera de Palamós a Sant Joan ( Av. Llibertat i 11 de setembre) 
és molt llarga. Ara tenim voreres practicables, però no hi ha ni 1 banc !! Molta gent, 
sobretot gent gran, que va i ve del centre de Palamós, si necessita descansar, ho ha de 
fer recolzada a les parets o als àmpits de les finestres. Ara hi caben bancs, per què no 
posar-n'hi ?

� ?? No soc conscient d,haver ne vist cap, a l,Arbreda manquen papereres  i bancs nous?

� Necessari les papereres i zones enjardinades amb expenedors de bosses per recollir 
excrements de gossos.

� falten zones verdes, flors.... nomes planteu arbres.... i paperers ja era hora que les 
renovéssiu

� Prioritzaria els bancs a altres coses
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� Fan falta més papereres

� Que està bé, però es podrien fer més espais a l'entorn de la natura per fer picnics...

� Cal posar més bancs/taules de picnic i canviar el sistema dels contenidors

� Estaria bé obrir una zona on la gent es pogués reunir per fer barbacoes o dinars en espais 
oberts

� Tobo que és important arreglar bancs/papereres que estiguin malmesos

� És necessari i també es podrien posar  més fonts

� Es necessiten nous bancs i més papereres

� Estaria bé l'augment de papereres i bancs a les places

� Els faria més marítims ja que Palamós es conegut per el seu mar

� Crec que haurien d'implantar més papereres

� A vegades les arrenquen per aparcar. A l'avinguda n'hi ha moltes per canviar. Algun banc 
al camí de correus fins a st Joan per poder seure a descansar.

� Falten bastantes bassures pel carrer major

� Bones en general però faltaria col·locar més papereres, en zones que no n'hi ha.

� Les paperes haurien d'incloure cendrers

� Estan força bé. Al carrer Cala dels Pots no hi han papereres!!

� Bancs per Sant Joan Palamós

� Falten alguns llocs per seure's a algunes places i a la biblioteca
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� Que els containers siguin soterrats

� NO els he vist, però estic segura que m'agraden els nous models

� Crec que el passeig es tindria que millorar una mica ja que es una zona inportant de 
palamos

� Trobo molt malament que estiguin tancant les parceles on es troben els arbres. Calen més 
arbres pero trobo innecesàri tapar-los i menys amb el material que s'està utilitzant ara, un 
material que tan sols sembla natural.

� Manquen escombraries de reciclatge

� De moment no n´he vist cap

� No tinc prou informació per opinar

� No el coneixem

� Desconocidos

� Psé

� Calia un canvi, però no se quines altres opcions de mobiliari hi havia

� Al meu barri no els he vist

� Millorar senyalització passos de zebra

� Una rodona a la zona dels semàfor de Sant Antoni i treure els semàfors

� No m'he percatat
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� Encara no els he vist

� Està bé però crec que les basures del poble (contenidors) haurien d'estar soterrats perquè fa 
lleig, brut i en molts carrers dificulten el pas. 

� S'haurien de fer més accessibles a les cadires de rodes. 
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� Bones

� Estan molt bé tot i que queden moltes zones per a millorar

� Em semblen be. Important tenir l'opinió dels nens

� MOLT BÉ EL TERRA DE CAUTXO.

� El cautxú genial

� Em sembla que feia falta, i, en aquest aspecte, equipararia la prioritat de les millores en 
parcs infantils  a la d'enjardinaments  i espais verds

� M'agraden. considero que han sigut útils i s'han augmentat l'espai per gaudir del joc. 
Estaria bé posar una part de sorral perquè els nens puguessin jugar amb galledes i pales.

� feia molta falta, es molt útil

� Em sembla molt encertat

� Estan bé.

� Correctes

� Interessant que es vagi posant el terra especial per parcs infantils. Les millores es noten. Hi 
va més gent.

� Están bé

� Està molt bé.

� on hi ha infants ha d'estar al 100% de bé en tots les aspectes

� Bones
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� Es nota un canvi decidit en aquest tema. Molt bé.

� Bé

� Correctes.

� És prioritari. Molt bé

� El terra de cautxú és molt bona idea.

� Molt bé. Donen més seguretat. S'haurien d'anar canviant tots els parcs infantils.

� Molt bé. Donen més seguretat. S'haurien d'anar canviant tots els parcs infantils.

� Molt millors

� son imprescindibles

� Correctes. Separar els espais dins de la zona, és molt bo. Cal aplicar (tenir en compte) 
criteris semblants que a l'hora diferenciin coses concretes que puntualment resulten 
molestes com els jocs de pilota; s'han de fer accions indirectes que provoquin no haver de 
prohibir-lo. 

� El parc de la biblioteca ha millorat considerablement, i no només per l'espai de jocs dels 
nens. És una manera d'apropar als nens a la biblioteca intentant fomentar les activitats 
culturals. Considero que s'ha de treballar un xic més en aquest camp.

� Correcte

� Força millor que les darrers anys

� El de la biblioteca ha quedat molt be, és més segur per als nens i ténen mes coses per 
jugar.
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� Queden molt bonics

� Molt bones, s'hauria de continuar així i fer-ne més 

� ELS NOUS PARCS SON FANTASTICS .. 

� Ara s'hi pot jugar

� Correctes

� Els parcs infantils són zones que han d'estar sempre al 100% a nivell seguretat. És per aixó
que trobo oportú tota inversió a nivell manteniment i millora dels mateixos.

� Be.

� Em sembla que estan bé

� molt bé

� Necesari

� Be

� M'han sorprès . Molt be . El que passa que potser faria una mica de tanca per separar la 
tirolina i columpios dels altres elements ( seguretat pels nens menuts) i també ho faria a 
l'aranya de la plaça de la biblioteca ( una balla o una alça del terra ... alguna barrera 
arquitectònica ... 

� Han millorat però tenen espais molt reduïts. Hi hauria d'haver lavabos en les zones dels 
parcs perquè els nens puguin anar-hi si cal. 

� Els canvis que hi han hagut són bons, falta aplicar-ho en altres, o instal.lar més bancs

� excel·lent, és on cal invertir.
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� Una part important per millorar ....per els nostres fills

� Están millor

� El de la biblioteca ha quedat molt bé i el de l'arbreda queda petit per el volum d'escoles 
que hi ha a la zona

� Molt positives. Faltaria adaptar el paviment de tots els parcs per poder utilitzar-lo nens de 
totes les edats. Des del gateig

� Correcte

� Tinc fills i estan contents amb els canvis. Tot i q encara hi ha places com la de l'Urb. Roca 
Brava q necessiten una reforma.

� Me gusta

� M.encanta el nou parc infantil de la biblioteca esta genial

� son importants. També que els carrers propers a TOTES les escoles tinguin bona il·luminació. 

� La tirolesa està molt guai. Però encara faltarien alguns altres elements.

� Bones

� Perfecte

� M'agraden

� molt bé

� Biblioteca molt be, l'arbreda es insuficient per tants nens, i sempre esta molt brut.

� Molt adequades

� Positives

� Als meus fills els agraden molt, tant la biblioteca com la tirolina
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� S'han de tenir i conservar per la mainada, ja que són el nostre futur, però si no trobes a on 
aparcar el cotxe no poden esser disfrutats

� Molt bé

� CORRECTES

� La iniciativa es molt bona, pero hi han mes parcs al poblé i mes nens que disfruten de ells, i 
el de san Juan i tenis necesiten millones i mes seguretat per els nens 

� Correcte

� Molt pràctics i adequats a infants de diferents edats

� correcta

� El cautxú i els models més nous de mobiliari infantil son una gran millora pels més petits. En 
algunes zones es podría pensar en possar tanques per evitar que entrin gossos, pero
exemple

� Molt bé

� Es troben en més bon estat i es veuen més nens jugant-hi.

� Quedo perfecta segura y se ve todo más limpio.la de la biblioteca q es la q voy

� Han fet millora

� Bé

� Divertits

� Genials

� Bé

� bé, no soc usuària

� Important
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� Sí

� Em sembla bé com està

� Els trobo be. 

� Me sembla correcte. Tant sols demanaria que ens netejessin i escombressin assiduament.

� Bé

� Me sembla be però que s'escombrin diariament.  Hi juguen les criatures cada dia !!

� Adequats, caldria més espais d'ombra i cartells que recordi prohibir fumar en espais 
infantils i evitar que hi hagi tantes caques de gos ja que és on juguen els nens i no agarda
que toquin caques de gos. 

� Correcte

� El parc de la biblioteca és el que més ha millorat . A l'arbreda hi continuen faltant wc

� Els infants necessiten una bona infància, aleshore les millores dels parcs infantil és una gran 
millora

� Les trobo oportunes

� Important, ja que hi ha un gran nombre de nens petits i són útils, però han de ser segurs, 
que no es facin mal

� És una bona idea, a més s'ha fet un bon treball amb la plaça de la biblioteca

� Em sembla molt bé alguns canvis dels parcs, ja que alguns tenien perill per els nens i nenes.

� També han millorat considerablement

� Són una bona inversió
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� Estan bé, cada cop són millors

� Ara està bé, però es podrien millorar altres places i no només aquesta

� Són molt bons i s'adequen a la seva naturalesa

� els parcs nous són molt macus. 

� Crec que en el cas de la biblioteca ha estat un bon canvi

� Molt bé

� Crec que són molt adequades

� El de l'arbreda està molt bé, tot i que jo hi afegiria algun element per nens més petits i un 
columpi per nens amb cadires de rodes

� Estan bé

� Crec que ha estat una bona iniciativa, m'agrada!!

� Estan força bé

� QUE EREN NECESSÀRIES

� Acceptables

� Molt bona, s'ha guanyat en seguretat i manterniment

� Molt bé.

� Molt interessant

� Crec que aixo fara que els nens estiguin mes segurs a l'hora de jugar

� Molt millor

� Estàn bé
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� És una bona proposta

� Molt guais

� L'arbreda està molt bé, però el parc de la biblioteca és força poc funcional i lleig

� Milloraran la seguretat dels infants

� Bon projecte perquè els petits puguin jugar

� Són més atractius visualment. 

� Es interessant. 

� És important la seguretat

� Seran molt aprofitables per els nens i era necessari

� Em sembla perfecte que hi hagi parcs infantils més sofisticats i amb més opcions de jocs.

� Han sido muy favorables lo que también ayuda a que los niños tengan más ganas de salir
a jugar a la calle

� Una idea genial el de la tirolina

� Cada cop estan millor i mes ben adequats al nens

� Bona idea

� Estàn molt bé.

� Adequats, ni molt ni poc carregats.

� Els parcs infantils són imprescindibles en un poble, ja que són llocs pensats per l'oci dels més 
petits.
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� Es important renovar-los, per tenir varietat

� Els nens es mereixen tenir parcs amb bones condicions, és important la seva 
sociabilització amb altres nens i que surtin al carrer a jugar.

� Haurien de ser una prioritat

� Força bé ja que hi ha bastant seguretat

� Molta feina la pot fer la brigada i estalvia calers, jo soc de la brigada

� no m'agraden gens els tanques de metal del parc infantil de la biblioteca

� Bona millora si la seva finalitat es que realment siguin utilitzats. Es una bona enquesta. No 
veig correcte l'escocell.

� crec que s'hauria de fer extensiu a tots els parcs infantils i  re-utilitzar espais públics per 
crear-ne de nous.

� molt bé, però atenció no serveix el nou terra si entren pedres. 

� Que és clau per la seguretat dels nens

� Es una gran invercio

� Perfecte.

� Es podria millorar tambe altres llocs que no siguin tant centrals

� Bastants i sobretot amb cautxú.

� Crec que ha millorat molt, i esta molt bé.

� Trobo que la millora està ben feta
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� A mi m'agraden tot i que a vegades hi ha adolescents que en fan un mal ús i els trenquen

� Molt bé, perquè hi ha nous espais amb elements molt diferents i més divertits.

� Be ja que els nens han pogut participar en alguna tria dels parcs i sobre cautxú ho trobo 
un material perfecte ja que es una manera de que els nens si cauen no es fagin tant de 
mal

� També estan molt bé.

� Els que han arreglat estan molt be

� Trobo que són molt correctes, ja que van estar proposades pels mateixos nens que hi 
juguen. Tot i això, sempre s'hauria de prioritzar al màxim la seguretat dels infants.

� Correcte

� Els que tenim criatures, estem molt contents, de mica en mica veiem grans millores

� Estan molt bé i han millorat desde que noaaltres feiem úa d'ells.

� Estan bé pero necessutarien més jardins per donal-s'hi color.

� Buenas

� M'agraden molt

� Les millores estan bé, però és molt fred, s'hauria de millorar la il·luminació

� La tirolina está muy guay, sobretodo si te tiras fumao

� Molt bé

� Molt bé, ideal pels nens/nenes
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� Especialment les reformes a la plaça de Sant Joan són extraordinàries

� Excel·lents

� Estan bien

� Bé

� Bé

� Molt bé

� Són més segurs i ofereixen més espais

� Se ha mejorado mucho

� bé pels nens petits

� Són correctes

� Molt bé però insuficient

� Em sembla perfecte i molt bona idea preguntar als nens/nenes

� Perfecte

� Està molt bé. Trobo a faltar algun parc a prop del nostre domicili. (Zona La Fosca més
propera a Palamós centre)

� Molt bé

� Molt bé

� Molt bé. Han quedat molt macos.
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� Molt bé, calia aquesta millora

� Acertat, però insuficient

� Acertat però insuficient

� Està bé

� Correcte

� Les millores son molt bones

� Molt bé però insuficient

� Més seguretat

� Em sembla molt correcte eliminar les "pedretes" i substitui-les pel terra de colors, tou i, 
tòricament, més net.

� Crec que bé, no en sóc usuària

� Estan molt bé

� bé

� correctes. Posar cautxú, és un molt bon sistema

� el caucho muy bien, lástima que los adolescentes en la zona biblioteca los columpios
estropearan!!! Muy mal educados, faltan espacios para ellos.

� Son més segurs ara

� Bien, el de la biblioteca está sucio y hay que quitar hierbas

� Calia fer-ne
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� Bé, s'hi ha d'actuar

� M'agraden, sobretot el terra de cautxú per la mainada.

� són molt bones millores, són parcs més dinàmics.

� Molt positiu

� Ho trobo ben resolt

� Aquest terra és una gran millora. Fóra basses!

� Molt bé. bona idea de instal·lar la tirolina a l'arbreda. A la plaça Carme Maristany "Vila" cal 
més elements infantils.

� Valoració molt positiva però el terra de cautxú del parc de la bibloteca és més pràctic i 
menys brut que la sorra

� Són bones millores

� Que la tirolina s'espatlla sempre. Els adolescents no respecten els espais dels petits. Per tant 
falten zones per ells.

� Molt interessants. Heu pensat en taules de ping-pong?

� Bé

� Bones

� el cautxú és un bon sistema al voltant del parc

� Bé

� Correcte
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� Són correctes. Està bé que s'hagi consultat els nens

� Bones; es poden millorar

� Cal

� Bé! en volem més!!

� el de la biblioteca està molt bé, el de l'Arbreda el terra està fatal

� Fantàstic

� OK

� Molt encertat

� Correctes

� Estan bé

� En general bé

� Adequat

� Està bé

� Estan bé

� Estupendo

� Convenient i han quedat molt bé

� bones

� Molt bé
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� Perfecte

� Està bé

� Que són necessaris

� Necessària

� ok

� Molt bonics i necessaris

� Era necessarii m'agraden molt com han quedat

� ok

� Que estan bé pels infants, però haurien d'augmentar els projectes pel jovent molt més i 
motivar-los

� Maques

� Visc al carrer de l'arbreda i els nens semblen més feliços

� Estan bé

� Ok.

� Els infants s'ho passen molt

� Han millorat molt
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� Trobo que majoritariament únicamente són per nens molt petits.

� Lamento dir que també trobo que n hi ha pocs.

� Falta moolt mes

� Son escasos para un pueblo familiar y con muchos niños

� Poques

� Simples 

� el de sant joan ha quedat una mica curt, tenim molt espai poques instalacions

� S ha de tornar a tenir nens al carrer no poden ser tantes plaçes sense jugar a futbol, 
despres us queixareu de q estan tot el dia a casa amb l ordinador o la consola

� Son pocs i molt poca varietat

� El més agraït és el terra del parc de la biblioteca, substituïnt les pedres per asfalt tou. Però 
tot i així encara és brut, la vegetació que hi ha sobra, els plataners també i no cal dir que 
els coloms també, tot i que sobren a tot el poble. Al parc de l'arbreda ha faltat posar 
l'asfalt tou

� No hi ha prou, a'ha fet molt poc i calen moltes millores, haurien de veure com estàn de 
molt millor a Platja d'Aro o Sant Antoni

� Insuficients

� Falta millorar més,. La tirolina de l'arbreda està molt bé, falten més cosetes així.Falten
columpios per bebés al passeig.

� Ilogic preguntar a nens de primaria. Quant a la nit esta ple de niñatos fuman porros y fent 
sorroll amb la musica
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� estem encara una mica anticuats, falten mes zones infantils, sobretot pels mes petits de la 
casa.el de l'arbrea... fa por tot apilonat i nomes un gronxador pels pques....

� Es pot millorar

� eSTAN NECESSITATS D'ARRANJAMENT

� S'ha de millorar

� No es nota gaire

� No es noten

� Em de cuidar els petits de la casa, pero tambe hem de pensar que no u són tot i hi ha 
prioritats

� Trobo que els parcs infantils no son estructures de primera necessitat

� Els faria més macos 

� Crec que les moltes places necesiten una millorar ja que moltes sembla que estiguin una 
mica abandonades

� Poc espai per a nens més grans

� Para mi me molestan

� Alguns molt necessària la seva substitució

� Alguns necessiten millores

� Em sembla correcte però els espais per nens són petits (al posar parcs infantils nous amb 
cautxú s'han substituït per uns de menors mida)
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� M'agraden. considero que han sigut útils i s'han augmentat l'espai per gaudir del joc. Estaria 
bé posar una part de sorral perquè els nens puguessin jugar amb galledes i pales.

� S'ha de continuar millorant els parcs infantils que queden pendents.

� calen més parcs, sobretot al passeig o platges.

� crec que falta acabar d'arreglar l'arbreda posant cautxu, quan plou es un barrisal, també 
trobo a faltar un lloc on els nens poguessin jugar a futbol i basquet, al centre, a l'arbreda la 
gent es queixa que molesten i els nens el que volen es un lloc on jugar.....

� manca millorar alguns terres i fer - los engomats

� Més variats!

� falten mes millores

� Be, pero una mica de vigilancia, ho mantindria en bon estas mes temps

� S'han d'utilitzar materials de llarga durada, encara que siguin més cars. A mig termini redueix 
i molt el cost de manteniment.

� al passeig hi ha un parc que no te tancaments de proteccio per la mainada i es tindria que 
fer urgent.

� Es podria contemplar l'opció d'utilitzar materials naturals i neutres, el cautxú crema i davant 
les caigudes fa un efecte rebot que empitjora les sessions. És necessari que estiguin tancats 
com si els infants fossin bestiar ? On és la educació dels infants i les seves famílies ?

� Els parcs  de sant Juan i de el tenis s'han de tancar amb una valla perque si o fa que no 
siguen parcs segurs per els nostres nens

� Máximos millores: terra de cautxo, mes tobogans i mes nous, netejar mes sovint
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� M'han sorprès . Molt be . El que passa que potser faria una mica de tanca per separar la 
tirolina i columpios dels altres elements ( seguretat pels nens menuts) i també ho faria a 
l'aranya de la plaça de la biblioteca ( una balla o una alça del terra ... alguna barrera 
arquitectònica ... 

� Falta millorar més,. La tirolina de l'arbreda està molt bé, falten més cosetes així.Falten
columpios per bebés al passeig.

� Parcs per diversitat funcional i per nens amb cadires de rodes. Jo podria ajudar-vos en 
planificació i idees.

� Podria estudiar-se posar cautxú a l'arbreda, ja que és molt concorregut. Més vigilància als 
vespres/nit, quan adolescents en fan mal ús i l'embruten.

� que haurien de tenir en compte pla d'es pla

� Son necessaries , pero crec que falten parcs infantils i camps d,esport i/o pistes pels nens mes 
grandets, quan hi ha noiets jugan a pilota en qualsevol zona publica fan fora als demes

� La iniciativa es molt bona, pero hi han mes parcs al poblé i mes nens que disfruten de ells, i el 
de san Juan i tenis necesiten millones i mes seguretat per els nens 

� Parcs més grans i sense sorra

� Me sembla correcte. Tant sols demanaria que ens netejessin i escombressin assiduament.

� Me sembla be però que s'escombrin diariament.  Hi juguen les criatures cada dia !!

� Me sembla correcte. Tant sols demanaria que ens netejessin i escombressin assiduament.

� Falta mantenimiento y mejora de los parques infantiles. Y eliminar la grava de los parques 
infantiles. Son un foco de suciedad.
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� Adequats, caldria més espais d'ombra i cartells que recordi prohibir fumar en espais infantils i 
evitar que hi hagi tantes caques de gos ja que és on juguen els nens i no agarda que toquin 
caques de gos. 

� El parc de la biblioteca és el que més ha millorat . A l'arbreda hi continuen faltant wc

� L'estructura podria estar millor, estar en espais més superiors

� Els parcs han de ser oberts i nets. Cal una zona única per gossos.

� És important posar cautxú als parcs infantils

� falta color i vegetació, ja que està molt pobre

� Falta color i vegetació que és el que agrada als nens

� En algunes zones de Palamós es podria fer millors estructures

� El de l'arbreda està molt bé, tot i que jo hi afegiria algun element per nens més petits i un 
columpi per nens amb cadires de rodes

� S'haurien de fer més accessibles a les cadires de rodes.

� El cautxú és obligatori? si no ho és, es podria estalviar la despesa.

� M'agrada i m'agradaria que la plaça on hi juga la meva filla sigui igual de segura i de 
bonica que les demes, crec que la d'el Pla d'es Pla està molt molt deixada  tant de material 
d'espai de lleure com l'entorn ha om els nens estam com el terra com els voltants

� Millorar la seguretat, i renovar-lo sovint

� Es correcte, tot i que s'haurien de posa més parcs infantils i més entretinguda.
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� Jo crec que s'hauria de fer algun parc més i/o afegir alguna tirolina que és un dels grans 
atractius que agraden a la mainada.

� Els parcs el que jo faria seria posar els terres de cauxú ja que aixi quan cauen no es fan mal 
ja qe tots acaben caiguent

� Estan bé pero necessutarien més jardins per donal-s'hi color.

� falten bancs pels acompanyants dels nens. il·luminació escassa en alguns espais. millora del 
paviment

� Les millores estan bé, però és molt fred, s'hauria de millorar la il·luminació

� Separar l'accés de gossos als parcs infantils i pipican

� s'haurien d'actualitzar els parcs, posant nous elements

� Molt interessants. Heu pensat en taules de ping-pong?

� Al passeig manquen gronxadors cistelles per els més petits

� Cal renovar els més antics

� Hi hauria d'haver més pistes de futbol amb porteries

� Força bé. S'hauria de restringir l'entrada de gossos, els porten per fer les seves necessitats en 
un focus d'infeccions per els nens

� A l'arbreda s'hi hauri d'haver instal·lat cautxú a la zona infantil, els dies de pluja tot és ple de 
basses i aigua
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� Molt d'acord amb el procés fet a partir d'idees dels nens de les escoles.

� Mentre compleixin la normativa no tinc res a dir.

� Que millor que els infants per poder decidir. 

� no ho he vist

� ja no en som usuaris

� No tinc fills, no es una prioritario per a mi

� son importants. També que els carrers propers a TOTES les escoles tinguin bona il·luminació. 

� No ho sé ja que, tinc 20 anys i no m'hi fixo però crec que segur que estan millor els d'ara que 
no dels que hi havia quan estaba la teresa ferrer com alcaldesa

� Són ells els més interessats.

� Em sembla correcte que demanin a qui ho fará servir.

� Sene opinió

� També es important però hi ha coses mes prioritaries. Sobretot voreres .

� Trobo que està bé que els nens votin sobre els parcs infantils

� No puc opinar, ja que no ho faré servir

� Són qui més aprofiten aquests parcs, per tant, molt bé.

� A part dels parcs infantils, tambe haurien de fer activitats per adolescents perque no hi han 
activitats per a joves.
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� Que els contenidors són cars

� Els contenidors són cars

� No las he vist

� Falten bancs amb taules per la gent que vol fer feina a l'aire lliure

� ?

� Desconozco

� Una consulta és la forma adequada de tractar el tema

� No m'he percatat
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ENJARDINAMENTS
89



� Bones

� Em semblen be

� MOLT BÉ

� Correctes

� es noten les millores, mireu morera de davant de Opel, tapant escocell, es podria passar a 
peu, ara que la vorera està arreglada

� Que son molt macos, llastima que la gent en general ho respecte poc.

� Molt encertat

� Estan bé.

� Correctes en general. No satisfactòries encara a la plaça Biblioteca. Crec que necessita més 
intervenció. Fins i tot eliminar un parell d'arbres torts enmig de l'espai novament enrajolat.

� Bé. Seguretat millorada

� Molt bona idea

� Són correctes

� L'idea del sauló als escocells m'agrada molt. S'evita que es llencin burilles, llaunes,ampolles
que malmetin els arbres.

� Em semblante molt bé

� els nous escocells són molt adients. 

� M'agraden
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� Els escocesos són molt bona idea. Falta que es facin a alguns carrers, com per exemple al 
carrer Issac Matas i Tauler. Les herbes estan a punt de superar l'arbre... 

� Els escocells són molt bona idea. Falta que es facin a alguns carrers, com per exemple al 
carrer Issac Matas i Tauler. Les herbes estan a punt de superar l'arbre... 

� Els parcs bastant be, pero cal millorar (canvi) de jardineres a les rotondes ex. Rotonda de la 
caixa a l avinguda

� Molt bona l'aplicació dels escocells (més val tard que mai). 

� Necessaries

� Hem sembla bé, però crec que al municipi li falten espais verds.

� Correcte

� La trobo encertada, m'agrada

� Correcte

� Molt bé.

� Els arbres són molt importants, per tant, si en treieu un espero que poseu un altre. Tota la resta 
em sembla perfecte.

� Correctes. Afegiria que caldria millorar el servei de neteja. 

� Estan molt millor

� Perfectes

� Esta be pero crec que el important es el manteniment diare de tot plegat que es molt poc
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� Tot perfecte

� M'agrada la coberta d'escocells ja que evita ensopegades, especialment en carrers amb 
voreres estretes on no poden creuar-se ni 2 persones.

� Molt adecuat.

� Perfecte

� correcte

� Molt bones

� bona mesura

� Em sembla perfecte l'utilització de cautxú

� Ja está be

� Be

� Molt i molt be 

� Estàn molt bé, tot i que hi ha parcs com el de la biblioteca on també aniria genial el terra de 
cautxu.

� Be

� Molt correcte

� Bona

� Em sembles mesures encertades.
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� Es un encert la instal·lació d'escocells als arbres

� Me gusta y lo veo todo muy cómodo y higiénico.

� totalment necessàries.

� Molt bé

� Sembla que bones

� Correctes 

� Be

� força pràctics

� Molt bé

� Correcte, pero neteja molt millorable en quant a excrements de gos

� Molt bé, al menys ja no s'empassega amb les reixes aixecades

� Molt be

� Anem pel bon cami

� Escosell

� CORRECTE

� Imprescindible l'enjardinament per a l'embelliment urbà 

� Molt ben pensades perquè necessitin el mínim manteniment

� Magnific
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� Bona idea

� Trobo molt bon treball el que s'ha fet als arbres, col.locar aquesta goma evita accidents. 
Igual que el terra dels parcs imfantils.

� Ho trobo bé

� Correctes

� Han millorat

� Molt bona idea

� Molt bé

� molt bé

� El més important

� Correcte si amb això evitem que creixin les herbes doncs no hi ha molta cura en arrancar-
les.

� Em sembla una actuació prioritaria.

� Estan bé.

� son necesaris

� Está bien que se intente mejorar.

� Adequat per prevenir caigudes i que s'acumuli bruticia. 

� Necessari
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� m'agrada molt l'escocell nou, es veu tot molt més net. Crec que com menys manteniment hi 
hagi en les zones verdes més net estarà tot durant més temps. 

� Ho trobo correcte, és maco veure vegetació

� Veig les mesures necessàries en algunes zones del municipi

� Em sembla perfecte, és una de les coses que atrau molt i es veuria més bonic i verd

� Estic d'acord, això augmenta l'atractiu del poble

� És una bona solució, ja que així no generen desperfectes, d' aquesta manera són diners que 
s' estelvien per altres coses més importants.

� Són una bona inversió

� Són bones

� Està bé

� Perfecte, però els enjardinaments i espais verds s'han de mantenir i si n'hi ha molts s'hauria de 
considerar

� em sembla molt bé

� MOLT BÉ, SI ESTÀ TREBALLANT  I MOLT, JO HO VEIG CADA DIA.

� Molt adecuat, dona un aspecte més higienic i suposa menys recursos per al manteniment

� Ho trobo perdecte i m'agradaria que és continues fent a les demés places com la del Pla 
d'es Pla que és ha on crec que està molt deixada ho hi ha molta demanda de mainada.   

� Em semblen molt bé
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� N'haurien d'haver més. 

� Que si estan ben cuidats donen molt bona imatge

� Bé 

� Crec que es molt important.

� Estàn bé

� Bona idea

� Estan bé

� Molt bé

� És un bon projecte el d'impulsar les zones verdes

� Bona solució per evitar la acumulació de bruticia en els arbres. 

� Es efectible

� Molt bona idea, sempre que es pugui s'ha de fer-ne

� Estan be però abans els trobava més naturals tot i que potser si que menys cuidat

� Espais verds correctes

� Que esta be tot i que trobo que falten zones mes enjardinades

� Estàn bé.

� Si no afecta am creixement de la planta, em sembla una bona idea.
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� Estan be, pero no com el jardi de la biblioteca.

� Bones mesures per tal de mantenir Palamós net i amb decoració vegetal sana i ben 
cuidada

� Donen molt d'atractiu

� molt be

� tot i que porta molta més feina, crec que les zones enjardinades donen un aspecte més 
acollidor a tots els espais

� Esta molt be perque aixi sol un poble mes verd

� Perfecte.

� Que estan molt bé, però potser no cal gastar-se tants diners, simplement millorar-ho una 
mica, encara que està mot bé.

� Crec que és necessari

� Els escocells són bastant higienics.

� Éste un bon element de decoració

� Jo trobo que estan bé ja que els enjardinats donen un toc més elegant.

� Molt bé, perquè així la basura no s'acumula als forats i també queden millor estèticament.

� Ho veig be pero tot i aixo no m'agrada gaire mes que res per el tema estetic del poble, la 
imatge del poble

� Està bé però s'haurien de cuidar millor.
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� Millor que abans

� Els escorçaments van molt bé, jo els posaria en més arbres

� Bé.

� Buenas

� Molt bé

� Molt bé

� Molt bé

� Són correctes

� Era necessari

� Estan bien

� Bé

� Perfecte per la seguretat

� Correctes

� Perfecte

� És molt necessari tenir espais d'algun tipus

� Molt bé

� Molt bé
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� M'agraden molt escocells

� Correcte

� bé

� Bé

� Molt bones

� Perfecto, queda más limpio

� És bona idea

� OK

� Molt bona iniciativa

� Son correctes. S'han de retirar els arbres que malmenen les voreres.

� són mesures necessàries, perquè fan malbé les voreres les arrels d'alguns arbres.

� Molt positiu

� Que fa molta falta (gràcies)

� Estan bé

� Les mesures són molt correctes. Fantàstic!

� Són molt bones mesures

� Sanes i higièniques. Correctes.
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� No hi entenc però estèticament millora molt.

� Molt bé. fomentau-ne el respecte col·laborant amb les escoles.

� Bé

� Espero que la gent i els gossos ho respectin.

� Em sembla bé

� són correctes

� Bé

� Bé

� Molt bé els escocells i bona pensada la resta

� OK Pero de color marrón

� Estan molt bé

� Millores en escocells bona idea

� Feien falta

� Ens agrada molt lo dels escocells

� Correctes

� els nous escocells són més nets

� És més higiènic, es veu més polit

� Estèticament estrany però bó si és efectiu

10
0

COMENTARIS SOBRE ELS ENJARDINAMENTS
“OPINIÓ FAVORABLE”



� Molt bones

� Està bé

� Són necessàries

� Molt importants per evitar accidents

� Està molt bé lo dels escocells

� ok

� Es veu el poble més net

� Que queda molt més higiènic i més polit

� ok

� Que són molt correctes

� Crec que necessiten un manteniment regular

� Molt bé

� Bé, no entenc molt d'això

� Ho trobo bé

� Acertades

� Estaran més nets els carrers per els altres
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� Falta molta feina d'enjardinats a Palamós.

� Falta millorar molt la jardineria, no és normal que a la plaça de la zona de l'hospital es va 
posar arbres nous, flores... i al cap de poc temps ja es van fer totes malbé, sense cap sistema 
de sistema de regadiu.

� No crec necessari la despesa en "escocell".

� Que en falten. :)

� Els escocesos són molt bona idea. Falta que es facin a alguns carrers, com per exemple al 
carrer Issac Matas i Tauler. Les herbes estan a punt de superar l'arbre... 

� Els escocells són molt bona idea. Falta que es facin a alguns carrers, com per exemple al 
carrer Issac Matas i Tauler. Les herbes estan a punt de superar l'arbre... 

� Millorable

� Hi ha algun tipus de flor que en comptes de fer olor una olor forta i desagradable

� Falten mes

� Falta más espacios verdes 

� que sol s'arreglen de cara al turisme

� No tantes plantes, nomes fa que gasto en manteniment i embrutir el poble ja que no son 
cuidats correctament com a la plaça de la biblioteca

� Correctes. Afegiria que caldria millorar el servei de neteja. 

� Esta be pero crec que el important es el manteniment diare de tot plegat que es molt poc
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� Que no n'hi ha prou de varietat

� Quines mesures? Estàn molt degradats

� Millorar

� Massa car

� La cura i el manteniment dels pocs espais enjardinats del poble per mi es "de pena" , em 
posa trista

� Correcte, pero neteja molt millorable en quant a excrements de gos

� Calen més espais verds al nostre municipi, però sense trobar parquing tampoc en podrem 
gaudir

� Considero que és un punt que caldria fomentar. Calen més ombres.

� ESCASSOS- CAL MÉS ACCIÓ EN AQUEST ÀMBIT

� Els arbres fan molta brutícia

� No hi ha zones verdes o n'hi ha molt poques

� Que cal fer-ne més

� Palamós necessita més zones verdes

� Prefereixo com està ara, com menys artifical, millor

� Els escocells són innecessaris ja que la vegetació dona vida

� Està bé canviar els arbres que fan malbé la vorera però és innecessari col·locar escocells
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� No trobo necessari els escocells i crec que hi hauria d'haver més espais verds, més jardins

� No m'agraden els escocells. Preferiria que es deixés créixer

� Que hi hauria d'haver més espais verds

� no crec que siguin tan necessaris com les altres opcions

� La instal·lació d'escocells no és necessària. Substituir arbres en mal estat sí

� No veig correcte l'aplicació d'escocells

� No crec que sigui útil ja que si els gossos (malauradament) hi orinen, faria mala olor

� Prefereixo la substitució d'arbres en mal estat que l'escocell

� Crec que l'escocell ha de ser una cosa secundària

� M'agradaria que no s'utilitzés l'escocell pels arbres

� No m'agrada, prefereixo que no hi posin res.

� Els gossos hi podran fer pipi? No sé, no sé

� Crec que encara s'ha de fer mes feina.

� Més estètic i més verd

� Falten arbres 

� Jo els augmentaria i en faria més 

� Trobo que el cautxu és un element que va contra la naturalesa i crec qe els arbres haurien 
d'estar més al seu hàbit i a partir d'aqui que sigui tambe favorable per a les persones.
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� S'hauria de trobar una alternativa als escocells, ja que a primera vista sembla literalment un 
"pegote".

� molt interessant, crec que s'hauria de millor els enjardinats del poble perque palamós té molt 
potencial i es podria millorar molt.

� Son insuficients l' ensurt de l' incendi al costat del cementiri es deu al fet de que no es 
regulen periodicament els espais forestals del municipi

� Se n'haurien de fer més

� La brigada pot fer feina

� Que s'haurien d'arreglar per una millor imatge del poble

� M'agradaria que hi hagi més.

� Crec que es tindria que millorar molt perque palamos te poques zones verdes

� Mes arbres , zones verdes i zones de lleure

� Haurien d'haver-hi més.

� Falten més espais verds al poble.

� Està bé però s'haurien de cuidar millor.

� Són correctes, però trobo a faltar zones arbrades, com les d'altres pobles.

� Crec que hi haurien d'haver mes plantes i flors en general.

� Veig mes important la millora de mobilari i parcs infantils que enjardinats
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� N'hi ha molt poca i s'està utilitzant materials innecesaris que li treuen moltissim encant a les 
poques zones que n'hi ha zona verda. L'escocell, si es posa al menys hauria de ser un 
material natural i en la meva opinió no és necessari possar-n'hi cap.

� Que ens esteu deixant sense arbres

� Insuficient

� Correcte però insuficient

� No és suficient

� Estan molt fluixos. Cal millorar

� La plaça de la biblioteca és una vergonya. No m'ha agradat mai. Bruteja

� Aquest cautxú deixa passar l'aigua?

� Arbres si, escocells innecessaris

� Trobo que no s'haurien de posar escocells.

� Trobo molt inadequats els escocells

� La d'escocells amb cautxú malament, impressió de poc natural, malles aniherbes dura poc 
l'efectivitat.

� Innecessari

� Hi ha poques zones verdes

� Sempre en fan falta més

� Trobo a faltar escocells a més arbres.
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� Les plantes que es posen a les jardineres haurien de ser cactus, així la gent no les arrancaria

� Alguns escocells ja estant degradats. Caldria possar tutors als arbres torts, cossa que no es fa. 
Potser massa magnolia. El escocell devant del bon preu de la plaça dels arbres, caldria 
enjardinar-l'ho o fer alguna actuació.

� Correctes en general. No satisfactòries encara a la plaça Biblioteca. Crec que necessita més 
intervenció. Fins i tot eliminar un parell d'arbres torts enmig de l'espai novament enrajolat.

� Ara que estan arrencant tots els arbres de l'avinguda, espero que hi plantin arbres amb arrels 
que no generin desperfectes, ja que és una pena veure com els han d'arrencar tots....

� S'hauria de posar mes atenció als espais verds i tot i que considero es mantenen molt be per 
part dels serveis de parcs i jardins, es podria implementar una política de mes vegetació i 
arbrat i menys terra/zona enrajolada.

� Els parcs bastant be, pero cal millorar (canvi) de jardineres a les rotondes ex. Rotonda de la 
caixa a l avinguda

� Hi ha pocs espais verds. caldria millorar alguns trams dels camins de ronda i posar enfasi en 
l'eliminacio d'especies exotiques invasores per la zona de cala Estreta o Castell.

� parc de la biblioteca s'hauria de cuidar una mica més.  sembla abandonat. vegetació molt 
lletja

� Es podrien fer parterres correguts verds, i no privar les herbes de créixer en els escocells. 

� es tenen que col.locar fonts per gossos a tots aquets espais.

� S 'haurien de possar arbres que no generin tantes al.lergies com és el cas de tots els 
plataners que hi han a Palamos
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� Estàn molt bé, tot i que hi ha parcs com el de la biblioteca on també aniria genial el terra de 
cautxu.

� ajustar la inversió al manteniment posterior 

� Millorar zones que necessitin poc mantenimemt

� Està bé plantar jardí mediterrani, que necessita poca aigua ( aromàtiques com romaní i 
farigola, alzines, sureres,...)

� No crec que l'escocell sigui una mesura prioritaria però sí la substitució d'arbres en mal estat 
per arbres en bon estat sempre i quan se li doni una oportunitat a l'arbre antic.

� Que els arbres facin ombra

� Ull amb les al·lergies. Plàtans no

� També s'hi podria fer una zona per a gossos

� S'haurien de fer més accessibles a les cadires de rodes.

� Que son foça útils pero yo faria algun lloc perque els gossos fessin les seves coses.. ya que ho 
fan als arbres i hi ha allo on estan plantats

� S'emporten les flors. Campanya de civisme.

� son correctes però faltaria una mica mes de visualitat posan per exemple FLORS  als  testos, 
sobretot al passeig

� Trobo que pel passeig erreglaria una mica el poc jardí que hi ha a l'altra banda del passeig 
ja que en la meva opinio aquella banda no fa gaire goig nomes van els gossos a fer les 
seves necessitat i no fa gaire goig.
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� s'haurien de plantar arbres autòctons I cuidar les zones verdes existents, com el parc de la 
biblioteca,  que està una mica abandonat. sistema regat fet malbé i matolls i plantes seques

� Hi ha un tipus d'arbre p.e. carrer Nàpols molt brut. embruteig el terra. Potser canviar-los

� Més plantes aromàtiques i menys fulles de temporada

� s'ha de posar flor i cuidar-les

� algun parc més...? Zona LIDL, zona skate park. Molí de vent, forá bé...

� Instal·lar escocells als arbres de la vorera del davant dels habitatges

� S'haurien de posar escocells als arbres del passeig que hi ha davant dels habitatges.

� Cal preveure més flors i plantes en zones de més afluència de gent
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� Espanya

� Mentre compleixin la normativa no tinc res a dir.

� España

� Sense paraules

� España

� Esta be. Les basures crec q ja estan bé i no gastaria diners en això. 

� Espanya

� Que soterrin les basures

� A vegades arrenquen escocells

� Falta que la gent els respectin més per poder posar-ne mes. La gent s'emporta les flors.

� Cuando las vea

� España

� No m'he percatat
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� Molt positiu

� Important mantenir i fomentar aquests procesos participatius

� Felicitats per la iniciativa!

� Considero que és una idea excel·lent. A més, considero que és molt positiu que es pugui 
realitzar tant de manera telemàtica com en format paper ja que facilita que arribi a una 
part més àmplia de la població.

� Encara la majoria de la població no coneix aquesta bona iniciativa de l'ajuntament. I dels 
qui ho saben no tots participen d'aquestes enquestes...., potser és la falta de costum ;)

� Molt bona iniciativa. Gràcies.

� Em sembla necesssari anar acostumant als ciutadans a opinar i participar en temes que 
afecten el poble.

� S'ha de fer. És trist conformar-se sols en votar cada quatre anys. Tasca difícil però s'ha de 
seguir incentivant. Que no siguin sempre els mateixos.

� "Em sembla molt bé que puguem opinar i que se'ns tingui en compte a la població en 
aspectes de la millora de Palamós, ja que som tots nosaltres els qui en gaudirem. 

� Gràcies!"

� És una molt bona iniciativa sempre i quan es respecti el que escull la ciutadania. A més així 
es podrà tallar de socarrel qualsevol crítica per mancances i/o deficiències a tot aquell que, 
podent fer-ho, no ha donat la seva opinió. És molt còmode queixar-se, això sense remullar-
se.

� "Em sembla molt bé. Tot el que sigui per millorar Palamós, encantada de col.laborar.
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� Així com, quan les coses están malfetes, sòc també la primera de reivindicar."

� És una gran iniciativa, i millora molt pel que fa a transparència i possibilitats de participació. 
Tot i així, potser es pot millorar en la usabilitat del formulari i la manera com s'exposa la 
informació. Un gran pas endavant. 

� molt encertat. l'opinió del poble sempre es bona de conèixer i ens agrada que ens escoltin.  

� Donar un espai per a suggeriments diversos, donar al vilatà la opció de compartir altes 
inquietuds. Pot donar satisfacció a molta gent, conèixer les seves inquietuds i millorar la 
participació.

� És una molt bona iniciativa. A veure si els resultats es poden demostrar en fets.

� Molt bona iniciativa. 

� Es una iniciativa positiva i m agradaria es pogues fer sovint

� Com a idea i objectiu, molt bó; tant bó és l'espèrit del que ha de ser, com el saber avaluar 
que no es pot fer participatiu. Espero que aquest no es perdi en la manera d'utilitzar-lo i en 
com treballar les dades. 

� És una bona iniciativa però caldria fer més marketing sobre la mateixa, per tal de que els 
ciutadans coneguin el procés i hi puguin participar.

� Bona idea, encara que poc poder de decisió. Facilitat per participar. Bona feina

� Correcte

� M'agrada molt poder tenir l'opció de decidir les coses que vull pel meu poble, molt bona 
iniciativa
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� La gent també té dret a decidir on invertir els diners públics.  A vegades nosaltres pensem
que poden gaire - hi altres prioritats

� El procés participatiu és molt interessant, però no hi ha massa difusió o no es fa per canals
adequats, ja que molta gent no està assabentada d' aquest procés.

� Correcte.Observacions: Des de fa anys, trobo que Palamós és brut. Els ciutadans no tenen
cura, cosa que entenc difícil de solventar. Qui té gossos no te cura de recollir els excrements. 
És una llàstima que la conscienciació no acabi d´arribar a tothom. És un comentari, no un 
retret. 

� "M'agrada.

� Molt bona iniciativa. Esperem poder participar en altres decisions d'aquest estil relacionades 
amb la millora del poble. Caldria fer més accions de millora i neteja de carrers a la zona de 
Sant Joan. 

� Me parece genial que arreglen todo lo que es palamos, pero yo vivo en una zona 
concretamente en el paratge vilarroma , que basicamente no nos arreglan el camino y 
porque no? Es una calle como otra, o minimamente podrian poner cemento.La verdad
esque me parece muy injusto.

� Em sembla una molt bona proposta. També hi afegiria el passeig del padró que és un lloc de 
molt de pas per la gent dels campings de la Fosca que venen caminant fins al carrer major.

� Crec que tot tipus de participació ciudadana és acertada tot i que hi trobo falta de 
participació per part de la població. No se si és per falta de informació o per falta de ganes.

� me sembla molt be pero trobo que no arriba a totes les llars i molta gent no esta 
assebentada.

� Una mesura democràtica.La gent pot opinar sobre el poble i decidir.
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� poc marge decisori, bona iniciativa

� Em sembla perfecte que es tingui en compte l'opinió dels ciutadans del poble. Per altra 
banda, crec que hi ha un tema molt important que també està relacionat amb el que es 
proposa i és l'erradicació dels coloms en tot el poble. No només perquè embruten les places, 
parcs i zones comuns sinó que també es fa extensiu a les zones privades, portant molts 
problemes d'higiene a comunitats de vehïns i particulars en general. També s'hauria de fer 
alguna cosa amb la falta de civisme dels propietaris dels gossos que deixen el poble 
literalment minat de les seves defecacions. És una vergonya però vista la falta d'efectivitat 
de les mesures portades a terme fins al moment només se m'acut multar als propietaris o fer-
los fer alguna actuació de neteja per la comunitat

� Les respostes són acotades al què interessa saber sense deixar marge a altres opcions. Però 
em sembla interessant si finalment es fa cas del que els palamosins diem. 

� Sempre s'ha de comptar amb la opinió dels ciutadans que som els que posem els diners. Ja 
era hora que es fes això. I espero que els resultats d'aquesta consulta de tots els ciutadans 
per majoria, sigui ferme.

� Ha estat molt be el poder opinar i participar, gracies

� També falta canviar voreres i llocs de pas. Jo tinc un bebé i em costa caminar per dins el 
poble (xarrers prop de la biblioteca)

� Molt be, si es fa realment el que diu el poble

� "Esta be que es demani opinio al ciutada, altre cosa sera ""contentar"" a la majoria.

� Hi ha molta feina a fer al nostre poble, i molt dificil, perque gran part de la gent no respecta 
les coses, ..."
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� Està molt bé que feu un procés participatiu sobre aquests temes, principalment sobre el 
Passeig del Mar ja que és un símbol identitari del nostre municipi i que l'anterior govern va 
mig destrossar. Però,  trobo a faltar que no pregunteu sobre un dels temes que més ens 
hauria de preocupar, que passa amb l'escassetat de parquings dels que disposem? D'això 
en depenen moltes coses, i d'entre altres, el turisme. Si sóm un poble que viu del turisme no 
ens podem permetre el luxe de passar del tema i fer que la gent aparqui a les afores, ja que 
la comoditat és un tema imprescindible avui en dia i la gent no està disposada a perdre el 
temps venint a un poble a on no podrà aparcar facilment. D'això també en depèn la nostra 
economia... Doncs ha arribat un moment en el qual ni pagant ni sense pagar, no es pot 
aparcar, i ho trobo més important que el fet d'intentar millorar el mobiliari urbà que, en 
definitiva,no té cap altre finalitat que fer-nos més moderns a simple vista, doncs de 
papereres, jardineres etc. ja en diposem. Per altra banda, penso que també seria 
convenient instal.lar algún servei públic, encara que fos de pagament, per a cobrir les 
necessitats bàsiques, sobretot de la gent gran, que en són molts en el nostre municipi. El que 
no podem permetre és disposar tan sols d'un servei públic i mal senyalitzat. Cal tenir-ne algún
en zones diferents com el que hi havia hagut al pàrquing del cervantes.

� Molt adecuat i necessari

� Està molt bé el procés, una cosa a remarcar i crec que s'hauria de fer són millores a la plaça 
del pedró i camí de sorra que comença alçada dipòsit d'aigües cap al far, ple de cagades 
de gossos, sense il·luminació, adolescents fumant porros sempre, molt brut i deixat un lloc 
maco per passejar

� Endavant!!!

� Enhorabona per la idea. Aquesta vegada em sembla molt més accessible.
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� Amb sembla be, però penso que hi han molts carrers i aceras que necesiten reparacions 
amb urgencia i aquí no se'n diu res, abans de mobiliari urba es mes important que la gent no 
es façi mal al caminar

� "Aquesta iniciativa es bonisima i penso participar sempre que ens doneu oportunitat a l 
Palamosí. 

� d'altre banda deixo una queixa de com estan tots els carrer de darrera el carrer major fins a 
barri del pedrò, esta molt i molt bruts de caque de gos i a l'estiu fot pudor a pixats cada 
cantonada es un fastic. us invito a veureu aquest estiu, gracies"

� Valoro positivament que s'hagi fet una distribució porta a porta però pot ser caldria fer-ne 
més difussió a nivell de carrer i comerços.

� Es importante conocer la opinión de los ciudadanos.

� Està bé que es consulti a la gent que hi viu. 

� Em sembla bona aquesta iniciativa per al futur del poble i per al turisme a Palamós

� S'haurien de fer més processos participatius, és molt bona iniciativa

� Molt bona activitat, per estar informat de l'activitat del poble

� M'alegro de que la nostra opinió es valor, ja era hora que algun partit ho fes! Em sembla una 
idea molt bona, ja que per fer les millores estan tenint en compte les nostres opinions

� Em sembla perfect que es compti mab la nostra opinió per millorar aspectes del poble

� Bona iniciativa, cal aprofundir en aquesta línea

� EM SEMBLA MOLT BÉ.
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� M'agrada molt aquest procés, pero soc cunsient que poder n hi ha suficient gent per tenir 
força ler poder decidir, m'agradaria que totes les places estuguéssin adecuades a tots els 
nens sense perills i amb un entorn net i pulit i ven acabat, tot i que el passeig també ès molt 
important, crec que hi ha molta mainada i els parcs  i entorns son molt importants . Gràcies

� Molt bona iniciativa

� Ho trobo molt bona idea, i aprecio molt que l'ajuntament valori la nostra opinió. Es bo que 
l'ajuntament es preocupi per el be de la societat palamosina i fagi coses pel poble.��

� Molt interessant

� Em sembla súper bé que es conti amb el poble

� Em sembla una molt bona idea interessar-se en l'opinio dels ciutadans, ja que es la manera 
d'aconseguir un millor municipi per tothom

� Bastant adequat perquè la gent pugui dir la seva sobre el repartiment del pressupost en les 
diferents iniciatives esmentades anteriorment.

� Em sembla molt bona idea que l'ajuntament vulgui escoltar les propostes i les opinions de la 
gent del poble.

� És una bona iniciativa per tenir en compte la veu del poble; el ciutadà és el que es pot 
trobar amb certs problemes, i així informar-ho per buscar solucions.

� Ha estat molt bona idea preguntar als habitants del poble

� Esperem que la realització d'aquest proces participatiu sigui d'exemple per altres matèries, es 
important que la gent que posa part del seu sou pel poble sigui escoltada.

� Es un bon inici. Enhorabona!
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� Crec que està molt bé que poguem participar perquè sempre es bo saber la opinió de 
persones de diferents edats i també els joves.

� Veig bastant be aquesta enquesta ja que sempre va bé escoltar al poble abans de fer 
reformes.

� Trobo molt bona iniciativa consultar el que els ciutadans volen al seu poble i amb el que 
estàn més interessats ja que d'aquesta manera podem estar més satisfets del nostre poble.

� És interessant fer participar a la població, ja que, de fet, tot això es fa per aquesta mateixa. 
D'aquesta manera les persones que vivim a Palamós, podem expressar els nostres interessos i 
les nostres propostes per fer de Palamós una millor vila, molt més moderna i segura.

� Molt bona idea donar l' opció a que la gent pogui participar.

� M'ha agradat que anèssiu per escoles informant sobre aquesta iniciativa i fent participar als 
alumnes.

� M'ha semblat una bona iniciativa, poder participar en un projecte on tenim un petit 
presupost i poder decidir que volem fer amb aquest presupost.

� Trobo que la xerrada a estat be ja que així ens tenen en compte els nostres punts de vista 
sobre la millora del poble ja que tots hi vivim

� Està molt bé que demanin l'opinió dels ciutadans de totes les edats per saber el que 
realment volem i necessitem.

� "Sobre el procés bona idea.

� Altres idees fira I barraques festa major NO al passeig amb un descampat Molta bruticia molt 
soroll Turisticament un desastre "
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� Muy positivo

� Bona iniciativa

� Molt interessant

� És molt interessant, continuem així i anirem bé

� Bé

� Em sembla bé

� Em sembla bé

� L'última decissió és vostra

� Creo que es un modelo a seguir

� Està bé tenir en compte l'opinió dels adolescents

� Veig positiu que es tingui en compte la opinió dels palamosins/es. Molt bona iniciativa.

� Està molt bé que es demani la opinió de la gent i sobretot que es tingui en compte. Molt 
bona iniciativa!

� Està molt bé que la gnt pugui opinar.

� Que està molt bé que tothom pugui opinar

� Està molt bé que poguem donar l'opinió.

� Molt bona iniciativa. Agraïda que es fomenti la participación ciutadana.
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� Veig positiu que es tingui en consideració la opinió dels ciutadans de Palamós

� Per millorar les coses es necessari la citadania

� Bé però jo soc el que pensa que tenim el millor passeig de la costa, però el més brut.

� És molt positiu personalment i col·lectiva.

� Interessant poder participar en el pressupost

� es muy positivo poder participar. Espero que se pueda continuar participando

� ya era hora de que los ciudadanos pudiésemos participar en algo.

� Molt be. Al cementiri hi ha una zona verda on aparquen els cotxes. S'hauria de tallar el pas 
pels cotxes, que deixi de ser un aparcament i sigui realment una zona verda. Hi entren pel 
camí que hi ha a la dreta mirant al cementiri. L'altre costat també està invaït de cotxes en 
horari escolar.

� Perfecto

� Molt participatiu

� Em sembla molt bé

� Em sembla una bona iniciativa

� M'agradaria participar-hi sempre donant la meva opinió.

� No defalliu! Molt bona iniciativa. M'agradaria estar informat de les reunions de millora de les 
places.
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� Sempre és bo, però especialmente escoltem els professionals de cada tema. Ells en saben 
més.

� Està molt bé, encara que a vegades és difícil escollir entre les opcions.

� Bé

� Molt bé!

� Positiu

� Correcto en poder participar

� Em sembla molt bé, sempre que tothom participi

� Bona idea!

� Enriquidor. Millora el poble al gust dels ciutadans que en gaudeixen.

� Molt interessant, només comtear que la informació i preguntes haurien de ser lo més clares i 
entenedores possibles.

� Molt positiu per la participació ciutadana

� Molt bé

� M'agrada poder decidir, s'estan fent bones millores.

� Amb sembla molt interessant, per pendre ejemple altres municipis

� M'ha agradat molt que em demanessin la meva opinió
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� Es una bona iniciativa

� Crec que està molt bé que ens deixin participar

� Sistema perfecte

� Em sembla perfecte
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� En algún punt m'ha mancat informació per tal de poder valorar amb més criteri quina era la 
meva opinió .

� Donar un espai per a suggeriments diversos, donar al vilatà la opció de compartir altes 
inquietuds. Pot donar satisfacció a molta gent, conèixer les seves inquietuds i millorar la 
participació.

� Cal que la participació ciutadana sigui sobre un percentatge molt més gran de pressupost. 
Malgrat que és una bona iniciativa per començar, no pot ser que la ciutadania només tingui 
veu i vot només sobre el 14% del pressupost d'inversions.

� Me sembla molt be pero trobo que no arriba a totes les llars i molta gent no esta 
assebentada.

� poc marge decisori, bona iniciativa

� Les respostes són acotades al què interessa saber sense deixar marge a altres opcions. Però 
em sembla interessant si finalment es fa cas del que els palamosins diem. 

� Esperem que serveixi d'alguna cosa i s'escolti al poble, aixi com d'informar el perque es 
prenen decisions

� El fet de desconèixer el cost real dels arranjaments que es proposen, dificulten que es pugui 
decidir segons quines distribucions dels pressupostos que es proposen.

� Crec que els processos participatius s'haurien de patrocinar més i que arribessin a la gent.

� La Fosca existeix. No l'oblideu. Una participacio dirigida no es participació.

� Crec que molts ciutadans no tenim coneixement suficient per a poder valorar quina és la 
millor opció.
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� Poques opcions

� Els polítics i treballadors de l'ajuntament tenen la formació nevessària per decidir què és el 
més adequat i no la gent. Si realment l'ajuntament està fent bé la feina s'adequarien les 
seves decisions amb les necessitats reals del poble.

� Bona idea el fet de votar gent del poble, però podriem votar sobre altres mesures que no 
nomes siguin sobre la façana 

� Esta be pero fa falta aclarir les prioritats del projecte, s' ha de tenir una bona imatge pero
alhora s' han de cuidar les arees del municipi que no tenen tanta prioritat.

� Crec que ha estat bé però podríen haber-nos informat amb una mica més d'antelació.

� Es podrien donar més opcions a triar i que la gent que no sigui de Palamós pugui marcar-la

� Hay cosas mas importantes por arreglar y otras importantes por crear

� Molt limitat però penso que hauria de pensar també amb Sant Joan

� La lletra massa petita

� Falten més participacions per portar a terme en processos participatius

� Em sembla bé però i hofeu, penseu però bé.

� Marcar caselles limita molt. Faltaria espai lliure per explicar tipus "Bústia de suggeriments"

� Sempre és bo, però especialmente escoltem els professionals de cada tema. Ells en saben 
més.
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� Falta més divulgació, ja que molta gent no se n'ha assebentat.

� Que la gent empadronada i segona residencia s'haurien d'implicar més

� "- Massa enrevessat - La participació hauria de ser més àmplia“

� Falta més publicitat
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� Hauria de ser més obert. Poder escollir en què s'utilitzen els diners i en quines zones, tot això ja 
venia predeterminat.

� Haurieu de posar fotos de les millores que s'han fet perquè molts de nosaltres no hem tingut 
l'oportunitat de veure-les.

� La pregunta sobre a que destinar més, si a les places o al passeig està un pel apurada, 
s'enteneria millor si es preguntes per la prioritat. Per a mi, la prioritat haria de ser els canals  de 
rec que sempre man semblat exagerats.

� Donar un espai per a suggeriments diversos, donar al vilatà la opció de compartir altes 
inquietuds. Pot donar satisfacció a molta gent, conèixer les seves inquietuds i millorar la 
participació.

� Falte difusio seria interesant un porta a porta per  poger arrivar a tothom .

� Vam rebre a casa 1 full per a 3 residents. Crec que s'hauria d'enviar a les cases en relació al 
cens.

� Fer el format de l'enquesta mes intuïtiu.

� Valoro positivament que s'hagi fet una distribució porta a porta però pot ser caldria fer-ne 
més difussió a nivell de carrer i comerços.

� Trobo que la campanya és una mica fluixa. Caldria fer-ne més difussió.

� Molt interessant, només comtear que la informació i preguntes haurien de ser lo més clares i 
entenedores possibles.

� Un pressupost ober: no només una quantitat a decidir entre 3 projectes proposats des de 
dalt
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� Les voreres de l'avinguda estan fetes un desastre

� "De l' ajardinament no s' ha fet mai massa cura.

� Els arbres que es planten no tenen un gran inpacte paissagistic d amillorament i sovint son 
arbres de fulla caduca o molta flor que obliguen a un increment de despessa en neteja de 
carrers i que sovint es insuficient ( per metereologia nonper el personal) i donen aspecte brut 
o humit e inclús augmenta la olor a humitat en els mesos on hi ha més plujes o calimes. Hi 
han varietats de palmeres autoctones que no han estat afectades per el ditxos cuc. I a part 
de no embrutir els carrers fan un ambient bonic verd i molt estival per cares al turisme. 
Palmeres = a platja i sol que es el que busca la majoria del nostre turisme.

� No se....es una opinió. Poder us caldria demanar la opinió a un paisatgista doncs l inversio en 
ajardinament...per el moment , no ha obtingut gaire impacte visual que es del que es tracte.

� Per unaltre banda . Felicitats molt bona feina en els parcs ja arrenjats."

� M' agradaría que l' Ajuntament  estigués més a sobre de  qui no respecte l'espai públic i 
carrers . Cigarretes, llaunes, excrements , tenir un poble net i en bones condicions en tots els 
aspectes

� Crec que s'hauria de fer extensible a més barris

� Correcte.Observacions: Des de fa anys, trobo que Palamós és brut. Els ciutadans no tenen 
cura, cosa que entenc difícil de solventar. Qui té gossos no te cura de recollir els excrements. 
És una llàstima que la conscienciació no acabi d´arribar a tothom. És un comentari, no un 
retret. 

� Molt bona iniciativa. Esperem poder participar en altres decisions d'aquest estil relacionades 
amb la millora del poble. Caldria fer més accions de millora i neteja de carrers a la zona de 
Sant Joan. 

128
OPINIONS SOBRE EL PROCÉS PARTICIPATIU

“ALTRES COMENTARIS”



� Me parece genial que arreglen todo lo que es palamos, pero yo vivo en una zona 
concretamente en el paratge vilarroma , que basicamente no nos arreglan el camino y 
porque no? Es una calle como otra, o minimamente podrian poner cemento.La verdad
esque me parece muy injusto.

� Em sembla una molt bona proposta. També hi afegiria el passeig del padró que és un lloc de 
molt de pas per la gent dels campings de la Fosca que venen caminant fins al carrer major.

� "A la plaça vincke, davant de la mutua asepeyo, cl barcelona, treure el parc de salud, 
netejar la sorra perque está plena de ""merdA"" ( i  perdó x l expressio) de gossos. I posar hi un 
parc infantil amb valla.

� Es un sugrerimen. Gracies "

� S ha d escoltar als joves, s ha de tornar a tenir nens al carrers, s ha de permetre poder jugar a 
pilota a una plaça hem de tornar a donar infancia a les noves generacions, no es pot 
pescar, no es pot jugar a pilota, despres ens queixarem de que els nens no fan res, q estan 
amb el movil l ordinador etc

� Em sembla perfecte que es tingui en compte l'opinió dels ciutadans del poble. Per altra 
banda, crec que hi ha un tema molt important que també està relacionat amb el que es 
proposa i és l'erradicació dels coloms en tot el poble. No només perquè embruten les places, 
parcs i zones comuns sinó que també es fa extensiu a les zones privades, portant molts 
problemes d'higiene a comunitats de vehïns i particulars en general. També s'hauria de fer 
alguna cosa amb la falta de civisme dels propietaris dels gossos que deixen el poble 
literalment minat de les seves defecacions. És una vergonya però vista la falta d'efectivitat 
de les mesures portades a terme fins al moment només se m'acut multar als propietaris o fer-
los fer alguna actuació de neteja per la comunitat

� S'hauria de preguntar mes i fer mes actuacións per frenar els excrements de gosdos a parca 
i carrerss i netejar mes el terra
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� "Encara falta molt per millorar, palamos que te? 

� ..… "

� Per a quant reformarem el carrer xaloc? es l'unic que no ho esta i fa pena veure'l.

� Està molt bé que feu un procés participatiu sobre aquests temes, principalment sobre el 
Passeig del Mar ja que és un símbol identitari del nostre municipi i que l'anterior govern va 
mig destrossar. Però,  trobo a faltar que no pregunteu sobre un dels temes que més ens 
hauria de preocupar, que passa amb l'escassetat de parquings dels que disposem? D'això 
en depenen moltes coses, i d'entre altres, el turisme. Si sóm un poble que viu del turisme no 
ens podem permetre el luxe de passar del tema i fer que la gent aparqui a les afores, ja que 
la comoditat és un tema imprescindible avui en dia i la gent no està disposada a perdre el 
temps venint a un poble a on no podrà aparcar facilment. D'això també en depèn la nostra 
economia... Doncs ha arribat un moment en el qual ni pagant ni sense pagar, no es pot 
aparcar, i ho trobo més important que el fet d'intentar millorar el mobiliari urbà que, en 
definitiva,no té cap altre finalitat que fer-nos més moderns a simple vista, doncs de 
papereres, jardineres etc. ja en diposem. Per altra banda, penso que també seria 
convenient instal.lar algún servei públic, encara que fos de pagament, per a cobrir les 
necessitats bàsiques, sobretot de la gent gran, que en són molts en el nostre municipi. El que 
no podem permetre és disposar tan sols d'un servei públic i mal senyalitzat. Cal tenir-ne algún
en zones diferents com el que hi havia hagut al pàrquing del cervantes.

� Està molt bé el procés, una cosa a remarcar i crec que s'hauria de fer són millores a la plaça 
del pedró i camí de sorra que comença alçada dipòsit d'aigües cap al far, ple de cagades 
de gossos, sense il·luminació, adolescents fumant porros sempre, molt brut i deixat un lloc 
maco per passejar
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� Amb sembla be, però penso que hi han molts carrers i aceras que necesiten reparacions 
amb urgencia i aquí no se'n diu res, abans de mobiliari urba es mes important que la gent no 
es façi mal al caminar

� "Aquesta iniciativa es bonisima i penso participar sempre que ens doneu oportunitat a l 
Palamosí. d'altre banda deixo una queixa de com estan tots els carrer de darrera el carrer 
major fins a barri del pedrò, esta molt i molt bruts de caque de gos i a l'estiu fot pudor a 
pixats cada cantonada es

� un fastic. us invito a veureu aquest estiu, gracies"

� Jo no estic empadronat a Palamóis però porto més d'un any aquí

� Soc estudiant, visc a St Antoni de Calonge.

� Estudiant.

� Sóc estudiant del Vedruna de Palamós i trobo molt interessant i una bona iniciativa per 
escoltar la veu i interessos del poble.

� Soc estudiant del vedruna palamos i crec que sera una molt bona millora.

� Sóc estudiant al Vedruna de Palamós

� Estic empadronat i tinc negoci a Palamós

� Jo opino que ho hauria d'haver-hi més activitats socials i festes majors més orientades per a 
adolescents ja que no hi ha llocs per anar.

� M'encantaria més vegetació, per els turistes i per la gent gran. 

� Unes canastes de basquet o algun medi d'entreteniment ja que a l'estiu s'emplena de turistas
i donaria una bonica imatge d'aquest barri.
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� "Sobre el procés bona idea. Altres idees fira I barraques festa major NO al passeig amb un 
descampat Molta bruticia molt soroll Turisticament un desastre "

� També hi ha carrers en mal estat que s'haurien d'arrenjar, sobretot algunes voreres 

� Haurien de crear un parc pipican per a mascotes i donar diners per a la castració i control 
de gats

� Haurien d'invertir algo també en fer un parc per a gossos i només per a ells, ja que no se'ls 
deixa anar a cap lloc

� Seria interessant pensar amb fer unes activitats a les escoles

� Bé però jo soc el que pensa que tenim el millor passeig de la costa, però el més brut.

� Molt be. Al cementiri hi ha una zona verda on aparquen els cotxes. S'hauria de tallar el pas 
pels cotxes, que deixi de ser un aparcament i sigui realment una zona verda. Hi entren pel 
camí que hi ha a la dreta mirant al cementiri. L'altre costat també està invaït de cotxes en 
horari escolar.

� Seria important la millora de l'asfalt del carrer del mar, límit de terme amb la población de 
Calonge.

� Espero que sigui l'adeqüat.

� L'ignoro

� No en tinc ni en vull (e-mail), me'l envieu per correu postal

� Soc estudiant

� Soc estudiant. 
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